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 שעבר בשבוע גביית״המסים. וריכוז ייעול
 התיצב שריבום תקופת־ההשאלה. נסתיימה

 הדין־וחשבון את מסר מועצת־העיריה, לפני
 למקום־עבודחו שיחזירוהו ביקש שלו,

הקבוע.
 תוצ" : לבקשה להיענות היססה המועצה

 כל על עלו שריבום של אות־עבודתו
 מסים גבה חודשים ארבעה תוך התקוות.

בהש ל״י, אלף 600ו־ •מיליון של בסכום
 אותו ל״י אלפים ותשעת למיליון וואה

ה החודשים בשנים־עשר העירייה, גבתה
קודמים.

 בעי" מייד ניכרו היעילה הגביה תוצאות
 שברם את קיבלו העובדים : רייח״ירושלים

אחת. פעם אפילו שבתו לא במועדו,
 בו במקום הצליח כיצד שריבום כשנשאל

 :ערמומי בחיוך השיב ,קודמיו׳ כל נכשלו
 מחלקה־ במעשי לחקור היה לא ,תפקידי
הכנסותיה.״ את להעלות אלא בעבר, הכספים

 זה עם יחד אולם כפולה. הצלחה
 תל־ עיריות של שהמסורת שריבום ציין

 יושבי :בירושלים קיימת אינה וחיפה אביב
 הוא שרכוש־העיריה להבין מתקשים הבירה

 הבנה להחדיר נסיוני ,הצלחת רכושם. גם
 יותר אותי משמחת התושבים למוחות זאת
הוא. אמר הכספית,״ ההצלחה מן

 חילוקי־ את הפיגה לא הכפולה ההצלחה
 עיריית״ירושלים. במועצת המפלגתיים הדעות
 :לוויכוח חדש נושא נתנה היא להיפך,

? שנגבו הסכומים את להוציא כיצד
 חיסול דרש הצ״ס נציג אלישר, אליהו

 הנציגים העירייה. חובות כל של מוקדם
 להקים ״יש :אחרת בסיסמה יצאו הדתיים

 בתי" הקמת כי שכחו לא הם !״ בתי״ספר
הפרק. על עתה עומדת דתיים ספר

 השונות המפלגות נציגי הגיעו לבסוף
לגבות כיצד שידע האיש :הגיונית למסקנה

 הוחלט להוציאו. כיצד גם ידע הכסף, את
 תקופת־ את להאריך ממשרד״הפנים לבקש

 ולהטיל בירושלים שריבום של שירותו
הוצאת־ על פיקוח :נוסף תפקיד עליו

גובה. הוא אותם הכספים

הכנסת
ד ד ת צריך ס היו ל
 המתקדם לאגף שייך חזני מיכאל ח״כ

 ההת״ איש הפועל״ד,מזרחי. מפלגתו, של
 יודע פתח״תקווה ליד מכפר״אברהם ישבות

ה אל בחיוב מתיחס טובה, הלצה להעריך
 שייך הוא אין החיים. של הטובים דברים

הקנאים. לסוג
 יכול בנהריה, לאחרונה כשביקר לכן,

 רבת־ היפה, הייקית העיר מן ליהנות היה
 ״סדר הסיסמה תחת המתנהלת האפיקורסים,

 (אידיש לשיחה נכנם הוא להיות.״ צריך
 הביע התושבים, אחד עם גרמנית) מול
 כי לו שנודע עד הזה. החיובי יחסו את

 הנהו עברית, מלה הבין שלא בר״שיחו,
בעבר. וראשה המקומית המועצה חבר

ת1א

 כשחזר חזני. של סבלנותו נגמרה כאן
 הכנסת, במזנון שולחן ליד ישב ירושלימה,

כל בעד למנוע : הצעה־לסדר״היום ניסח
 לכהן בוריה על עברית יודע שאינו אדם

יערונית. או מקומית מועצה כחבר

דעות
□ ח שועי□ ל שע ו

 משכה בעתוני״הערב שהופיעה המודעה
 על הכריזה לא היא מיידית. ל_ תשומת

 תרופה על או סיגריות, של חדש סוג
 לחוג !מיועדת היתד, היא לשיגרון. פלאית

וה הממשלה חברי לקוחות, של מצומצם
 יבשה מתימטית בנוסחה הסתכמה כנסת,
 שעות x 9 לשבוע עבודה ימי 5 :למדי

, לשבוע. עבודה שעות 45 = ליום עבודה
המ דירתו עם הגובל החיפאי, במשרדו

 שימי יצחק מהנדס הסביר והמאובקת, רווחת
 יום רעיון את המכתב״הגלוי, מפרסם קין,

במש נפח הקצר, והשבוע הארוך העבודה
 בלתי״הנדסית רוח־חיים המתימטית וואה

:לגמרי
מת פיצוי לתושביה נותנת אינה המדינה

 שני והמפרך. הקשה חייהם לאורח אים
 הסיפוק את יתנו בשבוע חופשה ימים

 שתתווסף האחת העבודה שעת המתאים.
 העובדים. של בכושרם תפגום לא יום מדי

 נוספות שעות לעבוד מוכנים רבים אנשים
 כספית. תמורה מקבלים וד,ם היות בקלות,

 תפוקת' להשיג להם יאפשר ההסדר אולם
יותר. קטן במאמץ יותר, גדולה עבודה

 שימקיו של לדעתו תפוג. המתיחות
 בעיות כמה גם תוכניתו התגשמות תפתור
ושע לספורט הששי יום הקדשת : אחרות
 השבת יום את תהפוך אחרים מיגעים שועים

 להרצאות שיוקדש ממש, של מנוחה ליום
התר הרמה את יעלה עממיים, וקונצרטים

 המתיחות את גם יפיג זה דבר בותית.
 והחילונית הדתית היהדות בין השוררת

לבעיית״השבת. מסביב
שה חשש הוא מעשי איש היה שימקין

 שאינה בתוכנית לעיין נטייה תגלה לא ממשלה
 צרף כן על ממשית. תועלת להביא עשויה

 רעיון יתגשם אם : נוספת מסקנה לתוכניתו
 הדתיים התיירים ישמחו המנוחה, ימי שני

 לישראל יזרמו ממש, של שבת בארץ למצוא
 לקופת*. ירקרקים דולרים ישלשלו בהמוניהם,

י האוצר.
 פורסם מאז שחלפה הקצרה בתקופה

הוש בעתונות, שימקין של מכתבו״הגלוי
: חשובות טענות כמה התוכנית נגד מעו

 חגים של מדי רב מספר ישנו בארץ •
 המוצעים ימי״המנוחה שני וימי״מנוחה.

 החופשה לארץ ישראל את להפוך עשויים
הנצחית. והבטלה

אפ אינו שעות תשע בן יום־עבודה •
 עשרים רק יש ביממה : טכנית מבחינה שרי

 לשלוש רק אותה לחלק ואפשר שעות, וארבע
שעות. שמונה בנות משמרות
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