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 מלאה במשרה בטבריה עובד הוא באילו

ההפר מלבד לירות, 4400 לו נותנים —
אתא. בכפר מקבל שהוא שים
 בבית העובדים מנקרים שלושה גם •

מה להיבנות זבו טבריה של המטבחיים
 בטבריה עובדים הם החדשה. קואליציה

לי 450 אחד כל ומקבלים בשבוע, יומיים
 חישבו להם גם אש״ל. מלבד לחודש, רות
מל במישרה הועסקו כאילו ההפרשים את
לירות. 7000 התוצאה: אה.

בדמים. לשוחטים גם שדואג מי יש •
 3000 קיבל לפנסיה, שיצא שולמן השוחט
ה ההסכם לפי היה, מותר לשנה. לירות
משביל־ את להעלות פנסיונרים, של ארצי

 בטבריה אבל לשנה, לירות ב־סססנ תו
הוא ועתה לשנה. 3500ב־ אותה העלו
הפרשי־סיווג. לירות 7200 מקבל
גדול ספר בית יש ישראל לאגודת •

ה תלמידים. 550כ־ לומדים בו בטבריה
 ילדים 25 רק מאוד: קטנה בכיתות צפיפות
 ישראל לאגודת הובטח זאת בכל לכיתה.

 המיסיונרית השיטה לפי נוסף. ספר בית
 תלמידים, 82 ישראל אגודת אספה שלה,

מתאי בלתי פרטיות, בדירות אותם שיכנה
 עבורם ודורשת ספר, בית לשמש מות

 לבית־ כיתות להוסיף אמנם אפשר מיבנה.
האגו דורשת זאת בכל אבל הקיים, הספר

לירות. אלף 300 דה
★ ★ ★ ? ?הסביר זו יש מה

ה * * ? ה א ל  ״יישפך הרוחות? יירגעו ה
 על בשבתם הטבריינים, ניבאו דם!'

הרגועה. הכינרת חוף
ל רב זמן לחכות צריכים היו לא הם
במו ההשתוללות למחרת אישור. קבלת
עדיין היו השוטרים כאשר העיריה, עצת

 ),34( בגדאדי סלים אצלם הופיע עייפים,
 ״יעקב ההר. שבמעלה ד׳ שיכון תושב
 התלונן. ברזל,״ במוט אותי היכר, דנינו

חן.' קולנוע ליד ״כשעמדתי
 העיריה. מועצת חבר הוא דנינו יעקב

ישי־ אותה של המשך הקסטה היתד, האם

=״״־£ הסודי ההסכם
ה חלוקת את מפורשות קובע גח״ל ואנשי

 ושני העיר״ כראש ״בחר ״צחר כיסאות:
במש ״אחד לסגניו, ייבחרו קואליציה אנשי
אחת.״ סמלית בלירה ואחד מלאה כורת

 בבית־חולים שאושפז עצמו, בגדאדי ז בה
ה בראשו, מחתכים סובל כשהוא פוריה,
 רקע על היה ״זה תוקף. בכל זאת כחיש

טען. רומנטי,״
ב שוקעת העיר היתד, כתיקונם, בימים
 הרומנטי. הרקע על ובניחושים רכילות

 טבריה כיום היא הרומנטית טבריה אבל
 של ותחושה מתוחה, האווירה מכות. עיר

 העסקנים אחד העיר. על רובצת פורענות
הח — מפא״י איש דווקא — המקומיים

 עב נחום היוזמה. את לידיו ליטול ליט
 אמזלג את סידר צחר משה כי על כעס

 של ההסברה במחלקת מכניסה בעבודה
 הת׳ להסביר?* לו יש ״מה מפא׳י. סניף
לגמרי!' ברור ״הכל רעם,

 הפגנתית פרש ,40 בן טבריה יליד עב,
רופ מורים, מחתים והחל מפא״י מסניף

 על נכבדים מיני וכל בנקים מנהלי אים,
 כי מבקשים הם בד, הפנים, לשר עצומה
 בחירות וייערכו העיריה מועצת תפוזר

 רוצה,״ שרפ״י מה בדיוק ״זה חדשות.
בר מגייסת היא ״לכן בכעס. צחר הגיב
 הם המועצה. ישיבות את שיפוצצו יונים

 להחזיק יוכלו שלא יודעים והם במיעוט
 שהם אליפות של באווירה אבל כך. מעמד
 בחירות לערוך אי־אפשר בטבריה יצרו

הדדי.״ טבח פירושן בחירות היום חדשות.
 פירושה הנוכחי המצב שבד,משכת הצרה

הדדי. טבח הוא אף
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