
ירקם מפוטר
יתה3רו — זכויות עם

 מאוס. מדומת מוקצה הפך הערביים, רחים
 סירבו ובנתניה, בנצרת העצמאות בחגיגות
 שולחן ליד עימו לשבת הערביים העסקנים

ב הקיצוניים משתפי־לפעולה ״אפילו אחד.
 איש התלונן איתו,״ להיראות מסרבים יותר

 הארץ אנשי של בשיחות הצבאי. המימשל
 עתו־ הואשם הממשלתי, המנגנון בכירי עם
 הכתבה פירסום בשל בכימעט־בגידה, נם
שיף. של

 שוב השבוע נעלמה. הפרסטיג׳ה
במשו ולובראני שיף של שמותיהם הופיעו

ש שיף, עם בראיון הארץ. דפי מעל תף,
 מסביר״, הערבים לענייני ״היועץ הוכתר

 של הקטלני הרושם את לתקן לובראני ניסה
ה שבמאמר בעוד אולם הראשון. המאמר
 מתוך מעצורים, ללא דיעותיו הובעו ראשון
 בזהירות, עתה דיבר יפורסמו, לא כי בטחון

ומ תשובות ממתן להתחמק נסיונות תוך
מסקנות. ד,סקת

 לובראני נסוג הקו אורך לכל כימעט
 הוא כי הסתבר לפתע הקודמים. מדבריו

 בעד הערביים, לצעירים גבוה חינוך בעד
 הפקידות הכלכלה, במערכות המלא שילובם
 ה־ צימצום בעד הערביות־עבריות, והחינוך
 ערבים בין ממש של וקירוב הצבאי מימשל

ועבריים.
 אומנם כי אומרים לובראני, של ידידיו

 המעמד את לו שאין אלא דעותיו. הן אלה
 את להבטיח — האישיות ולא — והנסיון
 בן־ דויד של לתכתיבם סר הוא קבלתן.
 העליונים הקובעים פרס, ושמעון גוריון

ה נמסר גם כן על הערביים. בענייניהם
 מנוסה לאדם ולא הצעירות לידיו תפקיד
עצ עמדה ולגבש לנסות עשוי שהיה יותר,
מאית.

אוכלוסיה
התייקד!

יש מדינת אוכלוסי של הרשמי המספר
תוש ורבע מליון לשני כיום מתקרב ראל,
 מספר לאמיתות ערובה שום אין אולם בים.
 האיכלוסין מיפקד על מבוסס הוא זה.

 13 לפני ישראל במדינת שנערך היחיד
שנמ האוכלוסיה של היסודי למספר שנה.
 והנו־ העולים מספרי את הוסיפו אז, נתה

 היורדים מספרי את ממנו חיסרו לדים,
 מעין חישובים אולם שנה. מדי והנפטרים

בלבד. סטאטיסטי לצורך טובים אלה
 לממשלת־ אין שכיום היא, המציאות

 מצב של ומדוייקת ברורה תמונה ישראל
 המדויק המספר רק לא במדינה. האוכלוסיה

 משרד־ ידוע. אינו המדינה תושבי של
 1שי מגוריהם מקומות על יודע אינו הפנים
 מבלי הארץ פני על שנדדו תושבים, רבבות
 קיים אחרים במשרדים גם כך. על להודיע

 וכפי במציאות העובדות בין עצום פער
הנייר. גבי על משתקפות שהן

 ישראל, של והדיור האוכלוסין מיפקד
 תיאור למדינה לתת נועד השבוע, שיתחיל

במסג נערך הוא תושביה. מצב של מדויק
 על־ המועבר העולמי, האוכלוסין מיפקד רת
 ושמדינות העולם, ארצות בכל האו״ם ידי

בקביעות. איתו עורכות המפותחות התרבות
ל במדינה והשירותים התעסוקה תכנון

 בתוצאות רבה במידה תלוי הבאות שנים
זה. מיפהד

 של שנים שליש זו בכלל ילדים, כמה
 הדמו ל״י, מיליון שלושה של וסכום תכנון

 הפוקדים, אלפי חמשת של להסתערותם
 בארץ. ישוב מקום בכל השבוע שיעברו

 לענות יתבקשו המדינה תושבי שרוב בעוד
 דת גיל, כמו אישיות, שאלות על רק

מדגם הנפקדים חמישית יהוו וארץ־לידה,

ה העולם 1235 חז

 שאלון יופנה אליהם האוכלוסין. שאר לגבי
השאר: בין ישאלו בו יותר מפורט

 הוא והאם בית־שימוש ,לך יש האם •
הבנין? בתוך נמצא
בלי או עם הוא בית־השימוש האם •
שטיפה? מתקן
 ארגז או חשמלי מקרר יש האם י•
המשפחה? לשימוש קרח

וכתוב? קרוא יודע אתה האם י•
 יותר או אחת פעם התחתנת האם 9

אחת? מפעם
בכלל? לאשר, נולדו ילדים כמה 9
שעבר? בשבוע בכלל עבדת האם •

יודדעו המיפקד של הראשונות התוצאות
 יוזדע אז אולם השנה. יולי בחודש עוד
 שאין למרות במדינה. התושבים מספר רק

 הפרש יהיה זה, בשטח להפתעות לחכות
 הרשמי למספר שיתקבל המספר בין ניכר
כיום.

 יסוכמו המיפקד של המלאות התוצאות
שנים. ארבע בעוד רק

 גם אותו״. שקיבלנו - ״הטעות
 ללא החל לא זה חיובי ממלכתי מבצע

להצ הנפקד מאת המבקש הסעיף תקלות.
 אנשי של חמתם את עורר דתו, על היר

ה מפלגות ואנשי הליגה־למניעת־כפיה־דתית
 לאום על יצהירו הנפקדים כי שדרשו שמאל,

מדי. במאוחר באה דרישתם דת. על ולא
 מתקנות אחת בחיפה. אירעה שניה תקלה

 הם נתוניו שכל היא המיפקד של היסוד
 ליצור כדי באה הסודיות מוחלט. סוד

 להוציא המיפקד, לגבי האזרח מצד אימון
למס־הכנסה. יועברו שפרטיו חשש מליבו
 בחיפה במיפקד שהועסקו האנשים אחד

 הליגה־לזכויות־ יוזם ירקם, אריה היה
 ללשכת הזדמנו אחד יום בישראל. האדם

 מם־ של לשכת־הגביה עובדי שני המיפקד
 לעבודה להתקבל ביקשו בחיפה, ההכנסה

 בתקנות, מפורש לסעיף בהתאם כפוקדים.
 שמרכז לו העירו אז לקבלם. ירקם סירב

 ראש הוא פודה, יהודה בעצמו, האזור
בחיפה. מם־ההכנסה של מחלקת־הגביה

 לפרופסור חריף תלונה מכתב שלח ירקם
ה הלשכה־המרכזית־לסטטיסטיקה מנהל בקי,

 פוטר הוא — התוצאה המיפקד. את מנהלת
מעבודתו.

ל מראש אותו שלקחנו היתה ״הטעות
 פודה ״יהודה המיפקד. דובר הודיע עבודה,״

 שיעביר להניח אין ונאמן, ישר אדם הוא
 אין מזה חוץ למם־ההכנסה. אינפורמציה

 למס־ לעזור שיכול דבר שום בשאלונים
ההכנסה.״

חיפה
רחץ מים
 מוסדות את האזרח מי: את משרת מי
 האזרח? את שכונתיים מוסדות או העיר

 משלו, מפלגתי הגיון בעל איזור בחושיסטן,
 כל לא מעוניין חושי אבא כי הפוך. הכל
להב הוא שרוצה כפי תושביו בשלום כך

עירו. חלקי בכל מעצורים, ללא שלטון טיח
 הוועד הוא לכך הבדוקים האמצעים אחד

 העיריה, לדברי אשר, אלה ועדים השכונתי.
מייח הקמתם,״ את חיפה עירית ״מעודדת

 מסים גובים פאודליות, סמכויות לעצמם סים
 התושבים על מאיימים אף כחוק, שלא

מס־הגולגולת. את לשלם המסרבים
התוש אחד מים. אין - כסף אץ

 היומון כתב היה כך על ידע שלא בים
 לגור עבר כאשר טל. צבי בחיפה, חרות

 במפגיע נדרש ההררית, נווה־שאנן לשכונת
 ד בסך דמי־הצטרפות השכונה לוועד לשלם
 לירות. 5 עוד של שנתי ותשלום לירות

 משתמעת שאינה בצורה לו הוסבר משסירב,
 מיקרי־הסירוב, ורבו מאחר כי פנים, לשתי
 המיים למחלקת אישית חושי אבא הורה

 המים לרשת לקשר לא חיפה עירית של
 על אישור ימציאו לא שבעליה דירה אף

השכונתי. הועד באגודת חברות
 הוא הרבה. היסס לא המופתע העתונאי

 אגודה. כחבר בכוח יירשם שלא הצהיר
 בלא ענו לקח, ללמדו החליטו העיריה פקידי
מים.״ תקבל לא ״אז החלטיות. פחות
 עמד לא ילדים, לשלושה ואב הנשוי טל,
שהוג המיסמכים על חתם הוא הלחץ. בפני

 נווה־שאנן. באגודת כחבר נרשם לו, שו
 גורביץ, ברעמי לעורך־דין פנה כך אחר

 ונגד חיפה עירית נגד אזרחית תביעה הגיש
 לו להשיב דרש יחד, גם נווה־שאנן אגודת

לחץ. תחת ממנו שנגבה לירות 7 הסך את
 נווה־שאנן אגודת ניסתה בבתב־הגנתה,

 התביעה כי טענה טל, טענות את להכחיש
ה שבע סך את להשיב סירבה ״קנטרנית״,

לירות.
 בזהירות נמנעה זאת׳ לעומת חיפה, עירית

 מים־לחץ. על הפולמוס לעצם להיכנס רבה
 פקידי מילאו — אלה האשמות־כפייה מול

מים. פיהם את חושיסטן

הגיע! עתה זה
האוטנטי הסרט

ג א ן ג י ר א
 החלל מן הראשון האדם שיגת

*
י ע ג י י מ ל ח ל ה ת ש י מ ח מ ה י ת י ר ב

המרע נצחץ את ספגינים
ו י בסרנ נ ו ט צב ה

קוראים השמים
13.5 ממרב״ש

ע ו לנ י קו ״ ת ל כ ת ״
219 גדיהתיד.

9-30 7.15 2.50 ההמה* זניד

 אכסטרניים לנבחנים
תנ״ך חוברת הופיעה

״במדבר״
רון יהודה מאת

 ובגרות מוקדמות לבחינות הכנה
 שאלתי לכל פתרוני□ בתוספת

בתנ״ך המוקדמות הבחינות
 הספרים חנויות בכל להשיג

־ ראשית: הפצה ר ו א ל | 41214 של■ ת־א■ { מוזיר ספרים, בים־ס .

משמיד
ם קי ק מ
מלים ונ

לסיפול
בהתמעטות
השער

אליקסיר
של

רובין א. ד־ר
ביאוקוסמטיקאי

 טיפולים 30 של בקכוק
ל״י וחצי 13כ־

 נווקחת בבתי להשיג
ומספרות פרפומריות


