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 דובר של 1976 יוני חודש משכורתהאזרחית המשכורת
 היתת שפירא, עמיקם תל־אביב, עיריית

 לירות, 3488 סך על היתה המשכורת חודש. באותו קיבל שאותן המשמרות משתי אחת רק
רכב ואחזקת מקצועית סיפרות קיצבות־נסיעה, שתי טלפון, אחזקת דמי־חנייה, כוללת והיא

 כ- להט (״צ׳יצ׳״) שלמה נכחד אז **
 מפתיע הוא תל-אביב, ראש־עיריית 1*1

 עם הפתיע הוא בתחילה מחדש. פעם בכל
 על לבחורות מעניק שהיה לחיצוודהיד

 וביקש פרח להן שהגיש לפני שפת־הים
 עם הפתיע הוא אחר־כך עבורו. שתצבענה

 הסמל שהפכו המעומלנות, הפסים חולצות
 נבחר כשכבר יותר, מאוחר שלו. המיסחרי

 תושבי את הפתיע הוא כדאש־עירייה,
 רחוב את סגר במיבצע־ראווה, נאשר, עירו

השבוע. בסוף לתנועה דיזנגוף
 ביותר והגדולה האחרונה ההפתעה אולם

 עיריית של קו־פרודוקציה היא צ׳יצ׳, של
ראש- צה״ל. שילטונות עם תל-אביב

ה הפוליטית הרמות הוא תל־אביב עיריית
 לובש שלה הצמוד שהדובר בעולם יחידה
מדים.

 עמיקם צ׳יצ׳, של הבחירות מאז דוברו
 חייל כיום הוא ,28,־ד בן שפירא (״עמי״)

 המיספר את הנושא י טוראי בשירות־חובה,
 לשרת, שהוא.צריך למרות .2769913 האישי

 — הצבאית ביחידתו אחר חייל כל כמו
 צה״ל דובר יחידת עמיקם, של ובמיקרה

 בלתי־רי-שמי, באופן לכהן, ממשיך הוא —
צ׳יצ׳. את נאמנה ולשרת העירייה, כדובר
 שפירא עמיקם יותר: עוד שחמור ומה
 נ־ של בסכום מצה״ל, משכורת ימקבל
ממשיכה ובדבזמן לחודש, לירות, 1200

 משכורתו את לו לשלם תל-אביב עיריית
ל ברוטו לירות 5000 על העולה הרגילה,

התוספות. כל כולל חודש
 לצבא עמיקם גויים לא 18 בן בהיותו

 יום- מילחמת אחרי בריאות. בעיות בגלל
 נקראו הפטור בעלי כל כאשר הכיפורים,
 לחייל צה״ל החליט מחודשות, לבדיקות

חודשים. שישה של לתקופה עמיקם את
 ״רק לצה״ל: התנדב כי טוען שפירא

או לחייל צה״ל הסכים שהתעקשתי אחרי
 תמורת נעשתה זו שהתנדבות אלא תי."

האזרחית. למשכורת נוסף תשלום
 עם הצבאית, שהמשכורת ״ידעתי
 לא ולילד, לא-שה המישפחתית התמיכה

 ,,לא עמיקם. השבוע סיפר לי,״ תספיק
עי -של מחלקת־הסעד נתמך להפוך רציתי
 אי־אפשר לירות 1200מ־ תל־אביב. ריית

שיאפ וביקשתי לצה״ל, פניתי אז לחיות.
הע־ •שעות אחרי כאזרח לעבוד לי שרו

 מכוח רק לבוא יכול האישור חמורים.
אכ״א. ראש של האישית חתימתו
והס אכ״א, ולראש לרמטכ״ל פנה צ'יצ׳

 הדובר של הדחוק הכלכלי מצבו את ביר
 היתד. ׳צ׳יצ של פנייתו תוצאת שלו.

 האלוף אכ״א ראש הוריד -שאותה הוראה,
 לפיה ואשר צד,״ל, לדובר ורדי רפאל

 עבודתו את להמשיך לעמיקם לאפשר יש
בצבא. הסדיר •שירותו כדי תוך בעירייה

 כי צ׳יצ׳, הבטיח בעת־ובעונה־אחת
 להעסיק להמשיך מוכנה תהיה העירייה

 בי-שיבה בצה״ל. •שירותו למרות עמיקם את
 ה- היועץ עמיקם, ,׳צ'יצ השתתפו •שבה

 כוח־ אגף ומנהל העירייה של מישפטי
 תקדים. לכך יש כי הסתבר, בה האדם

 כמדריכי-חבורות־ העובדים צעירים •שני
 עם לעבוד להמשיך אישור קיבלו רחוב,

לצה״ל. גיוסם לאחר גם •שבטיפולם הנערים
די. לא כנראה משכורות בשתי אולם
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 שתי שקיבל למרות זה. בחודש לירות 1548 של מכוס על עומדת והיא שפירא, עמיקס
משכנתא. תשלום דחיית לבקש כדי הצבאי שירותו את שפירא ניצל משכורות,

בצבא.״ בודה
למ העירייה. דובר לבקשת נעתר צה״ל

 בשכונת דירת־פאר יש שלעמיקם רות
 ומכונית תל־אביב, שבצפון נאות־אפקה

 הוא כי הצבא החליט חדישה, 124 פיאט
מיוחדת. להתחשבות הראוי מיקרה

 לחייליו לאפשר צה״ל נוהג בדרך־כלל
 שירותם בעת נוספת׳ עבודה לעבוד

כמיקרי־סעד מוגדרים כשהם רק הצבאי,

כ תפקידו בתוקף הצליח, שפירא עמיקם
 אנשי עם קשרים לקשור העירייה, דובר

 עבודות עבורם ביצע הוא מיפעל־הפיים.
תש וקיבל יחסי-הציבור, בתחום שונות

שהת לאחר שבועיים באפריל, 5ב־ לום.
 צ׳ק ממיפעל־הפייס שפירא קיבל גייס,

 ,105 שמיספרו דיסקונט, בנק על משוך׳
 כשלושה ביוני, 15ב־ לירות. 2000 על-סך
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