
 אלברט קנה מהלוף של וכהתןןרבותו חסותו ך״
 קרקע, חלקת בן־שושן דויד בית־שאן מתושב סיכוני

 עליה להקים מנת על ל״י, 1800 היה המוערך ששוויה
קיוסק.

 'מינהל שייכת היתד. הקרקע כי התברר העיסקה בתום
לו. לא קרקע מכר בן־שושן דויד וכי ישראל, מקרקעי
 אחרים ולתושבים סיכוני לאלברט מחלוף נתן מכן לאחר
 רוכלות* ודוכני קיוסקים להקמת כחוק, שלא רשיונות

 תביעות המועצה הגישה מחלוף של האישי אישורו למרות
 שלא הריסה, צווי הוצאו רשיון. ללא הבונים נגד משפטיות

הפועל. אל עדיין הוצאו
 באמרו: במחלוף בר־זאב השופט נזף שנערך, במשפט

 חס־ משפחות ומאמלל בבית־שאן החוק את הורס .אתה
רות־יכולת.״

פרטיים. ורשיונות פתקים לתת עדיין ממשיך מחלוף
 במתן מחלוף ד,ירבה האחרונה הבחירות מערכת לפני

 ברורה ידיעה מתוך דירות, למתן לעמידר פתקי־המלצה
אלה. בהמלצות לעמוד תוכל לא החברה כי

ש שעה עמיזר, את ומאשים כפיו מחלוף מנקה היום

ה קיום אי על בטרוניות אליו פונים הפתקים מקבלי
הבטחות.

★ ★ ★

אן ך* ש תי  כבתוך הציבור בכספי כעושה מחלוף ידוע כי
 לקח 13.9.68 ביום כי מצויץ המועצה בספרי שלו.

עצ דעת ועל אישור, ללא פרטית הלוואה לעצמו מחלוף
ל״י. 3000 של בסך מו,

המוע באישור שקיבל ל״י 5000 של לסכום בנוסף זאת
 לו שיגיעו הפיצויים חשבון על כהלוואה — המקומית צה

ויתפטר. במידה
 אצל בשר לקנות בנו את שולח היה מחלוף אחר: חוב
 לאחר ל״י. 1100 של חוב שהצטבר עד דהאן אהרון הקצב

תבי הגיש ארוכה, תקופה משך בלך־ושוב נדחה שדאהן
משפטית. עה

 שמחלוף לאחר המשפט, תח־לת לפני התפשרו השניים
 של בסכום מיסים למועצה חייב הוא כי לדהאן הזכיר
 של מחובו האחד ישכחו ששניהם מוטב וכי — ל״י 2800
זו. מעיסקה מצפון יסורי כל היו לא למחלוף השני.

שוחד וגס בטן רקדנית *
 חשפנית הוזמנה בבית־שאן, פומבית הופעה אחר ך!
 סלים, של לביתו בהופעה, שהשתתפה ורקדנית־בטן, /
מחלוף. של מידידיו אחד

 לפנית שתיים שעה עד נמשכה סלים של בביתו ההופעה
 ביניהם הנוכחים, מכל גבייה על־יוי נעשה התשלום בוקר.

 ב־ הדתית־לאומית המפלגה את המייצג מחלוף, .יעקב גם
 באורח בחינגה הנוכחים, לדברי השתתף, הוא בית־שאן.

פעיל.
בבית־שאן. היום לשיחת היה המיקדה

★ ★ ★

 הנמצא הקיוסק בעל ביטון, מיעקב קיבל חלון? **
ל״י 500כ־ של בשתי שטיח בית־שאן, משטרת מול

הקיוסק. הרחבת כחוק, שלא לו, שאישר לאחר
 ויחד נוסף שטיח מביטון לקח בזאת, הסתפק לא מחלוף

 לא קניג קניג. דויד המחוז על הממונה של לביתו נסעו
בדירה. השטיח את השאירו והשניים בביתו היה

 באמצעות המתנה את להחזיר מיד הורה קניג, כשחזר
מתנות. מקבל• אינו כי לשניים מסביר כשהוא שליח,

 נכנס שקניג .ידע כי באמרו בשעתו זאת תירץ מחלוף
 לכבד המזרח ערות בני אצל הוא מינהג וכי חדשה לדירה

■ לדירה.״ כניסתו עם במתנה גדול שר
 עוד ל״י, 400כ־ של סכום זה לבייטון חייב מחלוף אגב,
מכולת. בעל מהיותו

 מח־ כי ביטון, של אשתו בשעתו התלוננה לכך בהקשר
 של מצבו את לנצל נסיון תוך מגונים רמזים לה רמז לוף

בהענותה. החובות פרעון ולהתנות בעלה

ומי המדינה וכוש מכירת *

שאן ביתי־ שר שרןבי־הזזייב התשרתיס־:

רלדים ואכזריות גסות *
? ן ו ל ח ה, ^ ר  מצוי שהיה החשמלי המקרר את להוציא לו, רק הנהירות מסיבות הו

המקומית. מגן־דויד־אדום בתחנת ■/4
 לעובד ואמר מכנסיו את מחלוף פתח פעולה, עימו לשתף סירבו התחנה שעובדי לאחר
 המקרר!״ את מכם אקח אני גבר! אני ״תראה, אלבז: התחנה

 לה שאי־אפשר שוכנע שמחלוף לאחר לאחר־מכן, הוחזר אולם אומנם, הוצא המקרר
התרופות. לשמירת חשמלי מקרר ללא כבית־שאן, במקום ראשונה עזרה לתחנת

★ ★ ★ ־
 סמדג׳ה בן־בסט, ומשפחות משפחתו עם לפיקניק בשבת מחלוף יצא השנה כיולי 12" ^

אכזיב. בחוף נערך הפיקניק ובן־שמעון.
 מועצתם ראש את יראו שלא כדי בקייטנה. בית־שאן ילדי גם שעה אותה נמצאו במקום

בים. הרחצה זו בשבת עליהם נאסרה בים, ורוחץ במכונית למקום מגיע הדתי

המנוצלים והנקות תסתת
שי ן־די ד ץ חו קי  כתב היום שילוני, יגאל באוזני פעמים מיספר מחלוף הצהיר החולף ה
 המועצה ראש מחלוף, יעקב הוא, כי היום, היומון כתב ובשעתו בעמקים אחרונות ידיעות *4

 בטקסטיל ערביים עובדים רגל תדרוך לבל יתנגד ולכן ערבים״ ״שונא בבית־שאן, המקומית
בית־שאן.
 בבית־שאן. מיקלטים בבניית מהשטחים ערבים מעסיקים פרטיים וקבלנים השיכון משרד

 לידיים המשוזע הטכסטיל במיפעל ישראל ערביי מקרב עובדים להעסקת התנגד מחלוף ואילו
עובדות.
 הזדמנות אף החמיץ לא שילוני, עם רשמי בראיון אלה דיעותיו את הצהיר מחלוף

בפומבי. אלה דיעותיו על לחזור
 _ ערביים פועלים הביאו שבעליו שעה הטכסטיל, מיפעל נסגר כימעט זו מהסתה כתוצאה

 את השביתו מחלוף, בידי המוסתים היהודיים, הפועלים עובדות. בידיים המצוקה להקלת
 להפסיק וחבריו מחלוף שוכנעו רמי־דרג, אישים התערבות לאחר רק מחאה. לאות המיפעל

 מדינות של התעמולה שופרות על־ידי כדבעי אף נוצל זה מסע־הסתה ההסתה. מסע את
 בימדינת־ישראל. גזענית״ ״הסתה כינו שהם למה כדוגמה מחלוף של דבריו את שהביאו ערב,

 היום הנהוגה ביותר הנמוכה המשכורת משולמת בית־שאן טכסטיל במיפעלי אגב,
 ליום ל״י 7.75ו־ התחלתית, כמשכורת למבוגר ליום ל״י 10.35 — יומי לעובד בישראל

לומר. מה למחלוף אין זה נגד לנער.
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