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 הפרטי הבנק חשבון
העיר ראש סגן של

 פתח המפד״ל מטעם העיר ראש ״סגן
 לחשבון מכנים והוא פרטי, בנק חשבון

מתו פרטי באופן מגייס שהוא כספים זה
 סגן כבר גייס עכשיו, עד העיר. שבי
 500 — תושבים 33מ־ כספים העיר ראש
אחד.״ מכל ל״י

פיקנ האשמה קרקע? אין או יש
האופו על־ידי לאחרונה הועלתה זו טית

הנ נגד אשקלון, עיריית במועצת זיציה
 העירייה הנהלת באשקלון, העירייה. הלת
 המפד״ל, עם בקואליציה גח״ל, בידי היא

 דווקא ממלאת האופוזיציה תפקיד את ואילו
המערך. סיעת

 אבר ברוד פתח המערך, סיעת לטענת
 המפד״ל, של החדש המקומי הכוכב חצירה,

 ליבו־ איזידור בשם מהנדס עם בשיתוף
 רמת- בשכונת לשיכון הרשמה במפעל ביץ,

במש הרישום את מבצע כשהוא אשכול,
מהנר רבים ידעו לא כך, בעירייה. רדו

פרטית תוכנית היא ההרשמה כי שמים,

אלמקיאס נרשם
דירה העיקר שטויות. הכל

עי מפעל זהו כי האמינו אבדהצירה, של
לנר כאילו שמועות הופצו גם בעיר רוני.

 החדש הבנייה למפעל כי הובטח שמים
 שזה בעוד — מתאימה קרקע כבר הוקצבה

כלל. נכון אינו
 כי לחשוב, היה אפשר תפריעו. אל

 הנרשמים יעלו המסעיר הגילוי בעקבות
 שערוריות יקימו הבריקדות, על התמימים

 פרטי, הוא העסק כי להם הודיעו שלא על
 26 איפה. בו. חלק כל אין לעירייה וכי

 אבו- לימין התייצבו הנרשמים 33 מבין
תק בו תוקפני, כרוז בעיר הפיצו חצירה,

 אתם ״מדוע הגדול: הסוד מגלי את פו
בכו שיכון להשיג העיר לתושבי מפריעים

המע ל״סיעת בפנייתם קראו ?״ עצמם חות
 היוזמה על לברך ״במקום בעירייה.״ רך

 לא אשר העירייה, ראש סגן של המבורכת
ל פיתרון עבורנו ומצא מאמץ כל חסך

 אישור עבורנו שהשיג בכך הדיור, מצוקת
 שמגמתכם לנו נראה ז השיכון ממשרד
 המבורכת היוזמה את להכשיל היא היחידה

 הדיור תנאי את להיטיב יוזמה כל ולהחניק
נו והיא — ילדים מרובות משפחות של

בלבד...״ ופוליטיים אנוכיים משיקולים בעת
 מ־ אחד ואומר מוסיף שטויות,״ ״הכל
 מיכאל השיכון, ומנרשמי הכרוז חותמי

 פתח העיר ראש שסגן ״שמעתי אלמקיאס.
ל אליו פניתי חדשות, לדירות בהרשמה

לרשי וצורפתי הכסף, את שילמתי עירייה,
 לין איכפת — פרטי לא פרטי מה.

 להקדיש מוכן סוף סוף שמישהו העיקר
שלנו.״ הדיור תנאי את להיטיב מחשבה
אור שהכרוז כמובן ברור טוב. עסק

הנר וכי בעירייה, גח״ל סיעת על־ידי גן
 לאי־הבנה קורבנות אינם לשיכון שמים

 הוא שההיפך נראה האמת? העלמת או
הטו ההוכחה טוב. בדבר זכו שהם הנכון:

 שדווקא שמות בשתי טמונה לכך ביותר בה
 אלה היו התשובה: כרוז על חתמו לא

 גם שנרשמו ארביב, ואשר מחלוף שמעון
 מה אבו־חצירה. של הפרטי למיבצעו הם

חב שניהם כי העובדה זו אותם, שמייחד
המערך. מסיעת — העירייה מועצת רי

במינכן לאולימפיאדה זוגיות טיסות 20
 ל״י 200,000 בשווי גורסים 1,000

 צבעוניים לצילומים הבינלאומית בתחרות
 ומשחקים ספורס נושאי בל על
אגפא-גברט של

 בישראל הצילום חובבי בל
 להשתתף!. מוזמנים

 - הרשמה וטופסי פרטים
הצילום. חנויות בבל

התיכון הים לחופי ונופש שיט הפלגות
4 ו5 1א

 יום בכל לוונציה מחיפה שבועי הפלגות שרות
 לתיירות במיוחד הבנויות המעבורת באניות ראשון

ס׳ הנוסע ולהנאת מ ר ה ״ ס״. ־ אסו ״פג ו

ת חוף סיורי שעו ם בנמלי היום ב  אלגיה לימסול, - הביניי
ה  זגציה דיברובניק, קורפו, פיראוס, רודוס, (טורקיה), ואנטלי

ולימסול. (כרתים) הרקליו! פיראוס. קורפו, ־ דרך וחזרה

ה בריכת • אויר מיזוג  • ומגוון עשיר מסבה © שחי
ס פטורה חנות כ מ מ
ם וסייר חופשתך את בלה  לחופי נוחים במחירי
! התיכוו הים

 מסים. כולל ל״י, ו.ו00 מ־ החל - שבוע בכל יום ו2 בני סיורים
הכלליים לסוכנים או שלך הנסיעות סוכן אל לפנות נא

ושות־ אלאלוף
מ$9 - 611757 סל. ,94 אלנבי רח׳ ת־א,  6נ

4775? - 47752 טל. ,4 כ׳אט דח׳ חיפה,
(■ג׳) 1ג?0 המיה שנת ■פגאסוס• ־ ׳׳הרמס׳ והגמלים הספנות אגף מנחל ע׳י שנקבע גס׳חות סיווג

* ימים 10 עד יומיים ־ פיראוס מנמל סיורים מבחר
מפוארות תיור ־ באוניות וטורקיה היווניים באיים


