
במדינה
באר־שבע

בפיתוח סיבוכים
 המושיטה חברת־פיתוח קיימת בבאר־שבע

 בירת־ של כלכלתה לעבר רבות זרועות
הציבוריים. וחייה הנגב

 של רכוש על שולטת הפיתוח חברת
התח את מנהלת לירות; מיליון כארבעים

 מארבעים יותר בעלת העירונית, בורה
 ושוק־ הבדווי השוק בעלת היא אוטובוסים;

 — סופי בשלב־בנייה הנמצא הירקות,
בה. הכל ויד בכל ידה ובכלל,

 חברת־ בראש כי ראוי־לשכח. שילוב
 ועדת־מינהל עומדת באר־שבע של הפיתוח

 שחמישה — חברים משבעה המורכבת
מועצת־העיר.* חברי הם מתוכם

 שבין לשבח, הראוי זה, זיהוי למרות
 חברת־ הצליחה וניהול־הפיתוח, ניהול־העיד

 גרעונות לצבור באר־שבע של הפיתוח
 שחברי כדי־כו־, עד רציניים ביותר. רציניים
 להקים אחת, לא תבעו, מועצת־העיר מליאת

ועדת־ביקורת.
 לתביעה קשבת אוזן הטו לא פדנסי־העיר

 איימו המליאה חברי שאותם עד — זו
 בצוו־על־ לצדק, הגבוה לבית־דין לפנות
תנאי.
שמ עירונית ועדת־ביקורת הוקמה אז

 המתרחש על מימצאים להעלות היה תפקידה
 לוועדת־ה־ באר־שבע. של בחברת־הפיתוח

 עד שבועיים של שהות ניתנה ביקורת
שלה• הדו״ח להגשת

 מפאי־לשעבר; איש חופז, דויד יו״ר: *
 חכם, דויד גח״ל; שילת, ישראל חברים:
 מפ״ם; אפריק, ואברהם חפאז סלאת אחווה;
 ו־ לשעבר מזכיר־מפא״י ראובני, אהרון

מפד״ל. רדו, עזריאל

היה זה לחתום. סירבו החברים
חודשים. ארבעה לפני

 הדו״ח את הוועדה חברי ניסחו בינתיים
 לעניינים מאוד המקורבים אנשים שלהם.
 מימצאים מכיל זה דו״ח לספר: יודעים

 אי־ של כבד צל המטילים ביותר, שליליים
פרנסי־העיר. על וחוסר־כישרון התאמה

 נראו החריף ונוסח־הדו״ח אלה מימצאים
 תחת מחברי־הוועדה. לחלק מדי כחמורים

 וסניף־מפ״ם סניף־מע״י מצד כבד לחץ
 ואברהם חפאז סאלח סירבו בבאר־שבע,

 ומזכיר־ איש־מע״י וגם אנשי־מפ״ם, אסריק,
 ראובני, אהרון לשעבר, המקומי מפא״י
הדו״ח. על ידו את לסמוך

״לפ המימצאים עשויים לדבריהם הסיבה:
 הנעשה על האחראים של ביוקרתם גוע

בחברת־הפיתוח׳׳.
 ראש־ של ביוקרתו — וראשונה וראש

 בתוקף- גם שהוא נאווי, אליהו העיר,
 חברת- של מועצת־המנהלים יו״ר תפקידו
זו. פיתוח

 שנתקל נא״־י, פנאי. אין למבקר
 בתכסיס נקט לחלוטין, בלתי־אהוד במצב
 המדינה, למבקר פשוט, פנה, הוא גאוני:
 של חברת־הפיתוח את לחקור ממנו ביקש

שיגרתית״. ״בדיקה תוך־כדי באר־שבע,
המדינה מבקר דו״ח לבקשה: המניע

 פחות חריפה בצורה מנוסח להיות עשוי
ה חברי־ועדת־הביקורת של הדו״ח מן

 המצב, על ממורמרים חלקם — מקומיים
חברי של דיעותיהם את לפלג שהצליח

בו. המיוצגות המפלגות כל סניפי
 אסמכתת־ לקבל נאווי קיווה שאם אלא
 השבוע התאכזב: הוא המבקר, מן מיתון
 וייבש, קצר מכתב על חברי־מועצה סיפרו
מבקר־המדינה. ממשרד נאווי קיבל אותו

משרד פשוטה: הודעה שהכיל מכתב
כרגע, להתפנות, יכול אינו המדינה מבקר

 באר- של בחברת־הפיתוח הנעשה לבירור
עטירח־הנכסים. שבע,

דיעות
האבודים השבטיס

• ה ברובם הם, הפלסטינים הערבים י
 שהתפזרו השבטים עשרת שרידי מכריע,

בשנים. מאית לפני
איפוא, להביא, חייבים הישראלים •

אכילאה מלחין
ממש קשדי־משפחח

וה הטכנולוגיה את הפלסטינים לאחיהם
 המערב. של והמדעים הלשונות את אמנות,

את ללמד הפלסטינים על שני, מצד •

 לחוקי־ ״בהתאם לחיות איך הישראלים
 ולאכול, להתלבש איך הקדומים״. אבותינו

 איך לראשם, ועקאל כפייה לחבוש איך
המקומיות. לאפשרויות בהתאם לחיות

 יהודי של דיעותיו אינן אלו ריעות
 של אלו דווקא אלא — מעדות־המיזרח

 תיז־ וחבר מוסיקאי )53( אבילאה יוסף
 עוד מאוסטריה ארצה שעלה מורת־חיפה,

.1926 בשנת
ה וחסיד מושבע פאציפיסט אביליאה,

 שורה פירסם עמי־הארץ, שני בין אהבה
 אחד ביניהם — תזכירים של ארוכה
 בהם — חוסיין למלך מכבר לא שנשלח

וה היהודים את תובע, לא מבקש, הוא
 ממשלה עם אחת, ארץ להקים פלסטינים

 יהיו לא ״בו אחד ובית־ניבחרים אחת
מקור״. או גזע דת, מוצא, הבדלי

 שאבילאה כיוון מרחכי. צפא־הגנה
 מתעלם ואינו מציאותי, כאיש עצמו רואה

 אפשרות רואה הוא העקוב־בדם, ההווה מן
 המורכבת פדראציה הקמת שלב־מעבר: של

 תהיה שבירתה ישראל, מדינות: משלוש
 ופלסטין־ עמאן; שבירתה — ירדן תל־אביב;

שכם. תהיה בירתה אשר שתקום,
 של פדראלית כבירה תשמש ״ירושלים

אביליאה. מציע המדינות״ שלוש
 אביליאה מבין פאציפיסט, היותו על־אף

 בעלת־צבא: אולי, תהיה, כזו שפדראציה
 פלסטין ישראל, של הפדראלית ״הממשלה

 צבא־הגנה הקמת על אולי תחליט וירדן
 אם — קובע הוא משותף״ פיקוד תחת

זו. לאפשרות במיוחד שש הוא אין כי
 נוסף לכולם. - כלכלי שיקום

 של הקמתה את הציע בו לחוסיין, לתזכיר
ב יארינג, לגונאר גם הציע הפדראציה,

 האו״ם של השליח למטה שנשלח תזכיר
זה. פיתרון לקראת לחתור בקפריסין,
ומוסיקאי כסף עולות מדיניות פעולות

מינה ת״ מז עלי בי 100 ״ ב ה חו פ  ק
ה ס י ט ץ ל י ו ו ש ך ל ו ל ר ה ו ז ח ו

— בטיסה לזכות יכול אתה גם
 ״עלית״. נמס קפה צנצנות או מקופסאות תויות 3 הסר
 וכתובת סם וכן וכתובתך, סמך את התויות אחת גב על ציין

 ספה (בכל קצר במספט כתוב הקפה. את קנית בה החנות
 ״עלית״. נמס קפה מעדיף הנך מדוע — סהיא)
 טיול — עלית ״עם עליה ציין למעטפה, התוויות 3 את הכנס

 תל־אביב. ,9117 ת.ד. בע״מ עלית :הכתובת לפי וסלח לחו״ל״,
 ובלבד מעטפות, של מוגבל בלתי מספר לשלוח יכול הנך

 הפרטים יצויינו מהן (שבאחת תוויות 3 תהיינה מעטפה שבכל
_______ לעיל). הנזכרים

 בהגרלה תשתתפנה 1968 באוקטובר 31 עד שתשלחנה התויות רק
.1968 נובמבר בחודש שתתקיים

 טיסה בכרטיס שולחיהן את תזכינה בגורל שתעלינה המעטפות 100
 נסיעות. מם כולל וחזור), (הלוך ציריך—לוד קבוצתית לנסיעה

אחת. שנה במשך לו הנוחים הטיסה תאריכי את לבחור יוכל זוכה כל

לאירופה טיסות

ומבורנת טובה ו!ונה מאחלת עלית




