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מאוזן:

 המים מעינות )5 תקציבי: )1
 כינוי )10 ירמוק: נחל באפיק
 סורא: ישיבת ראש אריכא לאבא

 )14 מצוה: )13 הנחמה: חורש > 11
קד ארץ )16 מועד: )15 בו־אדם:
 שן )20 מצרי: אל )18 מונית:

 מסביב: חומה באין עיר )21 חדה;
 הצבאים; ממש׳ חיה )24 מזל; )22
הש מוסר )26 מוסיקלי; תו )25

 א׳׳י לנשיאי כבוד שם )28 כל;
 )30 הזקן; הלל של מצאצאיו

 כשל, )31 ובהמה; אדם בכור
 34 נימול; שלא נכרי )32 נפילה;

 היום, פסח היום, שבת ר״ת )35ו־
 צבה, )38 ושוב; בלך לפטר ביטוי

 אפיסת )41 בת־קול; )39 התנפח:
 נהר )43 שכוח; עזוב, )42 כוחות;

 הסתיר, )45 בדרום־אפריקה;
 )48 תנועה; איבר )47 הצפין;
 הגידים מספר )50 גדר; גבול,
 לא )52 שלילה; מילת )51 בגוף;
המח חריץ )54 אתם; ולא אנחנו
 החזית; מאחורי )57 באדמה; רשה

מש )62 מעץ; עשוי מסעד )61
 סבתה )65 אחוריים; )64 תוקק;

 )66 אנגליה; מלכת אליזבט של
 די בכבשן נשרף שלא )67 נפטר;
ב עתיקה חוף עיר )69 צרכו;
 שר )72 חתול; צחוק, )70 ארץ;
 טומאה; )74 הנביא; ירמיהו בימי

 )78 כופר; )77 ראובן; מבני )75
 ה־ אות )83 ב...; מאס )81 סרב;

 חרש )86 אשר; בעת )85 נצחון;
 אריג )89 הבית; מכסה )88 רע;
 יפני; מטבע )91 חורים; עשוי דק
 עטין; )96 לביא; )95 מפרנס; )93
 תולעת )100 צלע; איבר, )98

 חומה; )102 הצמר; את המכלה
 חטיבה )104 פעוט־ערך; )103

 הבא יורש, )105 גדולה; צבאית
 באחרונה.
מאוגד:

 עיר )2 זוגי; בלתי מספר )1
 )4 מים; עוף )3 במצרים; מבצר

 )6 הפנקריאס; — מאונך 55 עם
 ליש )8 ארץ; חפור רגל, )7 נוגש;

לה ערמה תחבולת )9 הקדומה;
 )12 הדעת; בהיסח אנשים פיל

קי )15 עתיק; ישראלי מטבע
 ריק; אפס, )17 חפר; )16 שוט;

 )21 משפט; דין, )20 )כרוכיה;19
 מתגורר; )23 נרדפת; נפש מחלת

 שובב; )27 תפקיר; )26 גם; )24
 קרב־ להקרבת גבוה מקום )29

המנ הזכר )33 התירה; )30 גות;
 כפוף; )34 תיישים; בעדר היג
 לזכר משכן )37 אבן־טובה; )36
אד־ )41 אביון; )40 כצנלסון; ב.

 קולנוע שחקנית )44 מת־טיט;
 )47 אמגוש; )46 (ש״מ); בריטית

 )50 פסל; אליל, )49 מנומס; לא
 דרבן עם מקל )53 נגינה; קול

 )54 הבהמות; מהלך להטות
 מאונך; 4 ראה )55 ותקין: שקול

 פעם רק שהזיק לשור כינוי )56
למס קורה )59 אביון; )58 אחת;

 תחתון חלק )60 בניינים; בין עד
אנ קבוצת מחלקה, )62 בדבר;

הס מילת )63 אחת; בדעה שים
)68 יקרות; מתנות )66 כמה;

 חכם )73 דלות; )71 );3,3(תעלה
 רענן; צמח )76 המשנה; מחכמי

אב )80 תבשיל; )79 קלשון; )77
תול )84 יום־טוב; )92 צמח; קת
 )85 מחצבתו; ומקור איש דות

 משמים; מזון )87 אדמה; מודד
 פרח־ )92 הנפש; השתפכות )90
 )96 לאחור(ח); פנה )94 סתוי; בר

 בבית משמש )97 המזלות; אחד
 )101 הפנינה; אם )99 המרחץ;

 )102 אסיר; רגלי לסגור עץ גוש
דרך. )103 אשם; שאינו מי
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ם ע ב
עמיחי איתן

נזדיקים הדברת
 ם),ידתיקנים(ג׳וק והדברת מומחים

^ ובגרים, ספרים חוקי עץ, תוועי
 ומניעת וארועים מיוחד עירפוו
מעופפים. וחרקים יתושים
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,החוק של הטובה הגדר ,
ג) 9 מעמוד (המשך
 ראש־ הוציא השנה תחילת מאז

 חוק, ועל־פי סמכותו, מתוקף העיריה,
 בבית־ מינהליים. צווי־הריסה 65 כדין,

 800 עכשיו נמצאות העירוני המישפט
 נגד המישפטית המחלקה של תביעות
 בניגוד העיריה, לדעת שפעלו, אנשים
לחוק.
 מסתכלים, אם מאוד, קטן מיספר זהו

 אופייני, תל־אביבי בבית למשל,
ומקו סגור־מירפסות, פעור-חורי־מזגן,

 הגג. על משונות חתיכות־אזבסט רה
 הזקוקה בניה הן כולן, האלה, התופעות
 גנרי גידר שבהן הגדרות גם לרשיון.

 — זאבי רחבעם אלוף־הטרנספר —
 של הארץ מוסיאון של השטח את

 הזקוקים מיבנים הן תל־אביב, עיריית
לרישיון.

כזה? רישיון יש •
 לבניה,׳׳ בקשה לאתר הצלחתי ״לא
תל־אביב. עיריית של הדובר מודיע
מ את קובעים אתם איך •

שלכם? התביעות דיניות
 האנשים אחד הוא העונה תלוי!״ ״זה

 תל־ עיריית לראש ביותר המקרובים
 החזק האיש שהוא חושבים רבים אביב.

המ המדיניות את לי המסביר בעיריה,
עשית:

 צ׳יץ׳ במישפטים. מעוניינים ״אנחנו
 להפסיד רוצה והוא במישפטים, רוצה

בהם!״
ברצינות? מדבר אתה •

 יפים דברים הרבה כל־כך יש ״כן.
 את מחייב שקיים והחוק שבונים,
היא בחוק להילחם הדרך הסרתם!

 הרוצים יזמים התנגדויות. והמגישים
 כסף, למתנגדים נותנים זמן, לחסוך

 הרשימה ההתנגדות. את שיסירו כדי
הפ את העושים עורכי־דין של הזאת,
 אצל נמצאת קבוע, באופן עולה

פרוכטמן.
 של הדובר עם לדבר צריך ״אתה

המישרד.״
שא מי עם לדבר יכול אני •

רוצה. ני
 לא ״אני פרוכטמן, מתעקש ״לא,״

 של אישור בלי איתך לדבר יכול
הדובר.״

לפ רשאי אני אבל אולי. •
 גם שאלה. בכל אדם, לבל נות

אליך.
 את המכיר פרוכטמן, מסכים ״נכון,״

 התק־ הוראות חלות עליי ״אבל החוק,
 אתה עובדי״המדינה. כל על כמו ש״יר,
״די המישפטי, היועץ מציע מה,״ יודע
הממונה?״ עם ברת

 הממונה לי אומר הדוברת," עם ״דבר
 מישרד־הפנים, של תל־אביב מחוז על

הכל.״ על לך תענה ״והיא
איתך. לדבר רוצה אני •

איתך." לדבר יכול לא אני ״מצטער.
מה - •לאצריד עושים1

לה רוצה שצ׳יץ׳ הזאת, גדר ^
 היחידי הדבר חשובה. לא היא רוס, \ !

 פיסת־דשא. רק זה כאן ליהרס שיכול
 כמו זה, בלי להסתדר תוכל תל־אביב

חצרות־הזבל כל עם מסתדרת שהיא

צ׳יץ׳ עם זאבי
השיעים את להביא

1
 צ׳יץ׳ ולכן בתי־המישפט, באמצעות

 מישפטים להגיש רבים אנשים מעודד
נגדו.״

 על הממוגה
המחוז _

אמי סיבה לי אין האמת, מען ^
 הממונה־על־המחוז. עם לדבר תית /
 הפקירה על אותו לשאול יכול אני

 הגדולה התוכנית את המעכבת בהריון,
 140 של תוכנית בהרצליה, משהב של

שיגיד. מה לי יגיד והוא יחידות־דיור,
העיתו ההגינות אבל סיבה, לי אין
מ הממונה־על־המחוז מחייבת. נאית
 בכיר פקיר הוא מישרד־הפנים טעם

 היה למשל, כזה, רב־עוצמה. מאוד,
 מחודהצפון. על הממונה קניג, ישראל

 על הממונה לוי, רפי היה למשל, כזה,
 הוא בו למישפט העומד מחוז־ירושלים,

 בתל־אביב שוחד. בנטילת מואשם
 כהנא. מרדכי הוא המחוז על הממונה

 אברהם הוא שלו המישפטי היועץ
 עורכי־ הם מי לדעת האמור פרוכטמן,

לוועדה. התנגדויות המגישים הדין
 שיטה הן מסתבר, ההתנגדויות,

 תוכנית־בניין כל לעשיית־כסף. חוקית
מת החוק, לפי מזמינה, המתפרסמת,

 אפילו אחד. כל להיות יכול זה נגדים.
אתה.

 בתל־ חדש בית למשל, בונים, אם
 שזה בטענה להתנגד יכול אתה אביב,

הצי את יבריח הנוף, את לך יקלקל
 מה האוויר. את לך יחסום או פורים,
רוצה. שאתה

כידוע, זמן, זמן. פירושה התנגדות
כסף. זה

הפאטנט, את שגילו עורכי־דין יש

 עצי את המיתה שהיא כמו האחרות,
 ושיחי- הרימונים והלימונים, התות
 מיגרש־המישחקים היו שפעם הגפן,

 וזה חשוב, לא זה העברית. העיר לב של
 הזה והעיתון סוב־יודיצה, וזה אישי,

פרטיות. למילחמות בימה אינו
 מילחמת־הבחי־ הוא החשוב הדבר

 הבאה. השנה באמצע שתתקיים רות,
ושיב אליי, שיפנו הרבים המועמדים

 שטר על שיחתמו הבטחות, לי טיחו
כיסוי. ללא

 של בישראל העיריות, לראשי
מה חוץ סמכויות, כמעט אין ,1987
 הזבל, לפינוי תקין, לביוב לדאוג חובה

השוט הפעולות שאר כל את ולבצע
פות.

 תחנת־ה־ ממיקום האחרים, בדברים
 מאישו־ תוכנית־המיתאר, ועד אוטובוס
 השונים, האזורים אופי ועד רי־הבניה

 בדיוק מאוד, מעט לקבוע יוכל האזרח
 שחיו הוריו, והורי הוריו שקבעו כמו

הבריטי. השלטון בימי
 יש למשל, עיריית־רמאללה, לראש

 עיריית לראש מאשר סמכויות יותר
 היא.הגדה ברמאללה, כי תל־אביב.
על שורר, ירדן, ממלכת של המערבית

 לו שגם הירדני, החוק ז׳נווה, אמנת פי
 המנדטורי. האנגלי החוק כבסיס שימש

באנג כמו המיזרחית, בגדה שם, אבל
בישר אותו. שינו כבר הם עצמה, ליה
 הדגל את שקיפלו אחרי שנה 40 אל,

 ריקמת את הקובעים החוקים הבריטי,
 הסמכות שונו. לא העירוניים החיים

 על־ידי שהוספה לנו, הייחודית היחידה,
 ראש־ סמכות היא הישראלי, המחוקק
 הוא גם לבנות, כדי להרוס. העיריה

לאישור. זקוק
חוקי-כיבוש.
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