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 כהלכה מתפקדת אינה העירייה כי טוענים,

 בתחום בעיקר אנרכיה, שוררת ברמלה וכי
 את ׳תולים הם ורישיונות־העסקים. הבינוי

 בכנסת מדי העסוק בראש־העיד, האשמה
 את ומזניח במיפלגתו, הפנימיים ובמאבקיו

העיר. ענייני
ל רכב לאבוחצירה היקצתה העירייה

 טענות מועלות וכעת נהג, וכן שימושו
 מועצת החלטיות את מקיים הוא אין כאילו
 התואם באופן הוולוו מכונית לגבי העיר

ממעמדו. המתחייבת ההגינות מידת את
 בכנסת, הליכוד סיעת ראש של שאילתה
 נגד שהועלתה לוי, אדמונד עורך־הדין
 ״לפי הטענות. מהות על מעידה אבוחצירה,

 מקבל, ,,אתה בה, נאמר ידיעתי,״ מיטב
 מאחר נסיעות. עבור תשלום כחבר־כנסת,

 לצודד העירייה במכונית משתמש שאתה
 וכחבר־ עירייה כראש בתפקידך נסיעותיו

 בצירוף אלו הוצאות מממנת והעירייה כניסת,
 התשלומים את הפקדת האם לנהג, תשלום

 1 העירייה לקופת הכנסת על־ידי המשולמים
המו במת מעל להודיעני אבקשך כמו־כן,

 מועצת־ החלטת את מקיים אתה אם עצה,
כהש ל״י 100 של יסך ׳תשלום בדבר העיר

ה במכונית הפרטיות בנסיעותיו תתפות
עירייה.״
 אביוחצירה של תשובתו זי. לא או חייב

״מש :למדי מעורפלת היתד, זו לשאילתה
 לחבר־ משכורית היא ■חבר-כנסת של כורתו

 העירייה לראש הצמוד ״רכב טען. כנסת,״
ההוצ כל ליחבר־יהכנסת. צמוד אינו ברמלה

 העירייה במכונית בנסיעותי הקשורות אות
 ׳חזקה הל״י, 100 לגבי רמלה. עיריית על
 החלטה שכל ״שהחליטה העירייה מועצת על

 מחייבת ודאי רמלה עיריית תתבצע. שלה
 ל״י. 100 בסך בגיזברות, העירייה, ראש את

 זה לראש־העירייה חייבת רמלה עיריית
 העירייה ראש כאשר לירות. אלפי כמה

 על וחזקה איתו יתחשבנו מתפקידו, יפרוש
 שיפנה העירייה ראש ועל העירייה גיזבר

 אחת אגורה חייב יישאר שלא ■מקומו, את
 נסיעות בין הבחנה אין רמלה. לעיריית

 אני וכאשר העירייה, ענייני או לכנסת
 ציורך, יש אם — מבצע גם אני בכנסת,

העי כראש עבודתי את — המיקרים ברוב
 תוספת כל אוסיף לא זו לשאילתה רייה.

לתשובתי.״
 אכן אם לוימר סירב העירייה גיזבר

 השינוי- הכסף סכום את ראש־העיר מחזיר
 ״אני :הדגיש עצמו אבוחצירה במחלוקת.

 לזכותי ויש רמלה, מעיריית שכר מקבל לא
 לי חייבת שהעירייה לירות אלפי כמה

 את לי מקזזים ומזה קודמת, מקדנציד,
 משכורת מקבל אני בחבר־כנסת הכסף,
התוספות.״ כל עם מלאה,

ם דרכי אד
דתזן1וו חוף של המלך

 בתז־אביב ״שרתוך חוף
 שבראשו — ?מושג בבר הפך

בלתי-מעורער מלך עומד
 לי. תאמין לירות, מיליון שווה ״זאת
 בתל-אביב שתזון בחוף יופי!״ איזה בחיי!

 בוקר של וליחתיכים לחתיכות שדואג מי יש
מפו הכיסאות שמש, לא-אביב. לא-חורף,

 שימחה סלומון שימחה של ובקיוסק זרים,
בבית־חולים. היה הזר. שימחה וששון.

 דאגתי ״חזרתי. אומר, הוא קטן,״ ״ניתוח
 לא חודשיים מוחקו היית, איפה לכולם.
שלי! עיניים אותך, ראיתי
 והבנות הבנים אלה כולם, את אוהב ״אני

 אני באים. הם בגללי רק לי, תאמינו שלי.
 באים כולם איך תראה כבוד. להם נותן

לשי׳מחה.״ ״שלום להגיד
 בחתיכות. מתבונן לשיבעה, ■אב שימחה,

 מעיראק עלה הוא שרתון. חוף של האבא
ל ממקום היטלטל רבות ושנים ,1951ב־

 מעפולה השלווה. את שמצא עד מקום,
 ל״שכונת ביפו, הגדול לשטיח לרמח־השרון,

 בגרוטאות, סהר דוכן־ירקות, דרך הרכבת,
 ״הכל בעירייה. ואיסוף־יזבל בגמל סבלות
 כבר כאן. אני ״,עכשיו אומר, הוא עבר,״

 יודעים, כולם שלי. המקום זר, שנה. 15׳
בשבילי. בגללי. ובאים

 ואשתי אני נפ״שות, ■תשע הרבה. ״סבלתי
 ריצפה. בלי וחצי, בחדר ילדים ושיבעה

 ילדים שלושה מים. מלא היה הבית בגשם
 הכל לכאן, באתי עכברים. אחת. במיטה

 ראיתי, פה. עבר גדול ביוב אבגים, היד,
 ניקינו, לי. עזרו הבנים המקום. זה ואמרתי

 תראה האבנים, סילקנו הביוב, סתמנו״את
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