ראש הוועדה
הקוואה בע״ות
העוו - □,יחד עם
בקיו■ המועצה
■צאו ותנוס את
אחו העובדים
משחק קרבים הספורט המקומי -הדחות^דיו
בבית־קבה
בשעת הענווה
מועצה המקומית באור־עקיבא ,בעת אחת מהצבעות ההדחה
שלה ,שהפכו לספורט המקומי .תושבי המקום ,המצטופפים על

תכנים ,קנוניות
נדנתויזם
ומעשי־שחיתות
הוננים את
הדמוקרטיה
רקאויקטווה
מה שמתחוור
באורעקיבא
אונ״נ׳ רהובה
מע״וות־הפיתוח
ומהווה
נתב־אישום
נגד המפרגות
והממשוה

גב נבחריהם ,עוקבים במתח והתלהבות אחר ההצבעה .ישיבת
ההדחה שבתמונה נערכה ב־ ,1967ונועדה להדיח את יו״ר המו
עצה המקומית דאז ,עמוס ברכה .מאז ועד למינוי
הוועדה הקרואה ,הפכו ישיבות הדחה לחלק מסדר היום.
ך* מחזה נראה כמו קומדיה קולנועית,
) | המתרחשת בקלושמרל .ראש־המועצה
המקומית ,שהוא במיקרה יו״ר ממונה ולא
נבחר ,יצא בריצה מבוהלת מבניין המוע 
צה .מאחוריו ,בשורה ארוכה ,השתרכה
שורה ארוכה של פקידים ופקידות :גיזבר
המועצה ,מזכירת היו״ר ,מנהלת מחלקת
הגביה ,מנהל מחלקת התברואה ,ועוד שו 
רה ארוכה של פקידים זוטרים.
בניין המועצה־המקומית באור־עקיבא
כמעט והתרוקן ,כשכל עובדי המועצה רצו
בעיקבות היושב־ראש לבית־הקפה המקומי
הסמוך.
כשהגיעה כל החבורה אל בית־הקפה,
בשעה עשר וחצי לפני-הצהריים ,הם נעצרו
סביב אחד השולחנות ,שם הסבה חבורה
של גברים ,שקועה במישחק־קלפים וב 
שתיית עראק .ראש המועצה ,חיים קופלמן,
מי שהיה קצין־המחוז של חיפה ,שם ידו
על כתף אחד המשחקים ,הודיע לו בקול
נרגש :״אתה מפוטר!״
כי האיש ,יוסף כהן ,לא היה אלא אחד
מעובדי המועצה המקומית ,שבמקום להיות
במשרדו ,בחר לשחק בקלפים בשעות*
העבודה.
הפרשה המבדחת ,הסתיימה בפואנטה
קומית עוד יותר .להגנתו טען הפקיד ש 
נתפס בקלקלתו :״לקחתי לי יום־חופשה,
כדי לקחת את ילדי לרופא .בזמן שלי ,אני
יכול לעשות מה שאני רוצה!״
ועד־העובדים במועצה המקומית באור*
עקיבא קבע כי אומנם טענתו נכונה,
התייצב לצידו ,טען כי אין לפטרו .ביום
בו נתפס במישחק-קלפים בשעות־העבודה
השאיר כהן פתק במשרדי המועצה ,בו
כתב שיצא להוביל את בנו לבית־חולים,
אחרי שזה קיבל  48.8מעלות חום.
בדיקה שנערכה בבית־החולים בחדרה,
לשם הובא בנו של כהן ,לפי טענתו,
הוכיחה כי הילד לא הובא לשם כלל בסבי 
בות אותו תאריך .הטלפוניסט יוסף כהן
קיבל עליו את הדין .הוא הסכים לפיטו 
ריו.

האושר
הנעלם
*ץ ה שנראה במעשייה פיקאנטית בעיני
מרבית אזרחי ישראל ,אינו נראה כך
כלל בעיני כ־סססד תושבי עיירת־הפיתוח
אור-עקיבא ,ליד קיסריה .עבורם מהווה מע 
שייה זו חלק ממציאות חיי היום־יום שלהם,
חלק מהמלחמה הפוליטית המקומית ,שהיא
הבידור ,הספורט ולפעמים גם הפרנסה של
חלק ניכר מהתושבים.

חקירה מיוחדת זו אינה כאה
לזרוק אור ער התופעה הספצי
פית הקרוייה אור־עקיבא .כי מה
שמתרחש בעיירת־עורים זו ,הוא
אופייני למתרחש כשורה ארוכה
של עיירות-פיתוח כמדינה ,שניהו־
לן הופקד כידי תושכים מקומיים,
שהיו חסרים כל הכשרה לתפקידים
שהוטלו עליהם.
הם הפכו את השלטון קרדום לחפור בו,
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