
 שמירי אלא התיירות. משרד נגד חמורות
 העכואי הקדר של שביתתו בין הבדל
 והמשונות השונות השביתות שאר לבין

שונים: ממשלה משרדי לפני הנערמת
הבכי הפקידים התייחסו לא זה, במקרה

!ו לתיירות הממשלתית החברה של רים
ב לשביתה. באדישות התיירות משרד

 בר״ את לשכנע ניסו שונים אמצעים
 את להפסיק שביתתו את שערך דזיאל

ל הממשלתית החברה מנכ״ל שביתתו.
 היה פורת, מנדי ובעצמו, בכבודו תיירות

לשיחה. יום מדי אליו יורד
מכוון.  בר־ של לשביתתו המניע ניוון,

 בעכו: היחיד היהודי הקדר שהוא רזיאל,
ה עכו לפיתוח החברה גרמה לדבריו,
תושבים לבריחת העיר, לניוון עתיקה
 עכו שיקום של הפרויקט ולכשלון ממנה

כל זה תיירות. לאתר והפיכתה העתיקה
 לו נותנים לא — עצמו לו אשר לית.

 ׳מקום בשום ״אין :כמשמעו פשוטו לחיות,
ו עיסוקי, קיומי, על אינפורמציה בעכו

של הצבתי ״כאשר הוא. מספר מקומי,״
 בחוברות לדין. אותי תבעו — משלי טים
 כל אין עכו ועיריית התיירות משרד של

 באוגוסט כבר שמקובל. כפי עלי רישום
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 דבר לי. שנגרם העוול את לתקן ביקשתי
 החוברות של מהדורות שש נעשה. לא

 שלוש שם. אינני ואני — כה עד יצאו
ב נסגרו כולן אך — אלי מובילות דרכים
 להגיע יוכלו לא שתיירים על־מנת כוונה
אלי.

ה עבודות את והציבו הלכו ״ועוד:
 לחולי- בית־החולים מתרפאי של קרמיקה

מטר עשרים במרחק לידי, שבעכו נפש

פורת מנכ״ל
— בתי־שימוש

 החברה של הקודם המנהל רינות, ממני.
 בתי- שורת העמיד לתיירות, הממשלתית

 יותר, מאוחר שלי. האטלייה ליד שימוש
 הקים הוא נגדם, צדהריסה, שבוצע לאחר
 בהשקעה — מקום באותו מחדש אותם

הציבור!״ מכספי ל״י 100,000 של
בר-רזיאל בלו!*. היו מהבטחות

הרא לשביתתו יצא לבת, ואב נשוי ),43(
ה שמבקר לו הובטח שבוע, לאחר שונה.
 בדק, המבקר טענותיו. את יבדוק מדינה

 אחת: רק בוצעה ההמלצות, מכל והמליץ.
המובי הדרכים ,מאחת המחסומים הוסרו

לשבות. חזר בר־רזיאל לאטלייה. לות
 הסכם נחתם השנייה, שביתתו בעקבות

נאמר: בהסכם פורת. מנדי לבין בינו
 את מיידית מפסיק בר־רזיאל מר א.

שביתתו.
 של טענותיו בדיקת יזום פוירת מר ב.
 תהיה אשר צמרית אישיות ע״י רזיאל מר

 פורת. ומר בר־רזיאל מר על מקובלת
משבו יאוחר לא תיעשה האישיות בחירת

מהיום. ימים עיים
 שבועיים. עברו הסכם־דא־הפכם.

הס פורת קרה. לא כלום שלושה. עברו
 הקושי בגלל בורר עדיין מונה שלא ביר

טע קיבל לא בר־רזיאל הסכמתו. בהשגת
 של אי־קיומו חתום. הסכם ״יש זו: נה

ממשל חברה מנהל על־ידי חתום הסכם
התיי משרד של היחס על מוכיח תית
לאמנים.״ רות

 הרי במילואים, סגן־אלוף פורת, לדעת
 לו״ נגרם ״אם — לאמן שנגרם שהעוול

 היתד. ״לא בו. לפגוע במטרה היה לא —
 מעוניינים אנחנו בו. לפגוע סיבה שום

 אלא בעכו. יהיו בר-רזיאל כמו שאנשים
50,000 לו שנשלם דורש בר־רזיאל מה?
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 בר־רזיאל מוכן. אינני לזאת פיצויים. ל״י
כסף.״ רק רוצה

 אמרתי כסף. רוצה ״אינני בר־רזיאל:
 העוול על אותי שיפצו ירק רוצה שאני

השנים.״ כל לי שנגרם
התיי ■משרד של לחוברות בקשר ומה

 אלינו לפנות צריך היד. ״׳הוא :פוירת ? רות
 להיכלל יכול לא הוא אחרת מודעות. ולתת

בפירסומים.״
 ביוזמת לא הוא ״הפרסום בר־רזיאל:

 ה־ ומשרד העירייה ביוזמת אלה האמן,
 מסויימים, לגורמים יש לדעתו, ׳תיירות.״

 זה, בשלב להצביע, מסרב הוא עליהם
 את ולהצר לנסות ׳מאוד ענייניות סיבות
צעדיו.

 מתכונן עתה, הדיבורים. — כאן עד
 לעודד כדי הבאה, לשביתתו בר־רזיאל

הבורר. מינוי את

תחסרר.
תי  - לנהוג מו

רשיון בלי גס
מל — התחבורה משרד יוזם אחד, מצד

רע ויחסי־ציבור מיותרות מודעוודענק בד
חד ומחמירים, ההולכים עונשים — שנים
 שהפך הנהגים, ציבור נגד לבקרים, שות

ב המדינה מחדלי לכל לעזאזל לשעיר
מד בזיונות מאפשר הוא במקביל, נושא.
 שנהג יהיה שאפשר למשל, כמו, הימים.
ה על לנוע ימשיך נשלל שרשיונו מונית
הרשיון. שלילת לאחר שנד. כביש

שור ף. אי  פור- יצחק הוא הנהג מזויי
 בקשה שהגיש קריית־מלאכי, תושב תי,

מש לתקנות בהתאם למונית. רשיון לקבל
 זו לבקשתו פורתי צירף התחבורה, רד

 מסויים, שנים מספר שעבד כך על אישור
מונית. כנהג ברציפות,

 מתחרהו מזוייף. היה הסתבר, האישור,
 קר- לאיזור הרשיון קבלת על פורתי של

כא להיכנע סירב ימין, אליהו יית־מלאכי,
 עורך- את שכר שלו, בקשתו נידחתד. שר

 הצליח זה כיצד לבדוק שרר יהושע הדין
 ימין, שהוא, בעוד ברשיון, לזכות פורתי
של האישור כי גילה בדק, שרר נכשל.

כר־רזיאל קדר
ל״י אלף במאה —

בכתב אלמוני פתק הכל בסך הוא פורתי
 החותם. של זיהוי ופירטי כתובת ללא יה
 התחבורה משרד אישר כזה, פתק סמך על

למונית. רשיון קבלת לפורתי
 של חקירתו בהמשך זעקות־חמס.

 כנהג למעשה עבד פורתי כי התברר שרר,
 ישב באקראי ורק תקופה, באותה משאית

 זעקות־חמס, הקים שרר מונית. על גם
 מפורתי, המונית רשיון את לשלול תבע

ב לפתוח לחץ גם הוא ללקוחו. להעבירו
פורתי. נגד פלילית פעולה

 להיענות, תביעותיו זכו לא שנה, במשך
 פו־ הועמד נידנודים של שנה לאחר ורק
 בשבועת־שקר. אשם נמצא למשפט, רתי

 של ורשיונו ברשיון זכה שרר של לקוחו
 לו הודיע התחבורה משרד נשלל. פורתי

להחזירו. עליו כי
 את החזיר לא פורתי שנה. לפני היה זד.

 שנה במשך התחבורה, ומשרד — הרשיון
הכבי על כי מהעובדה הוטרד לא תמימה,

רשיון. ללא נהג נע שים
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