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העירייה לראש נבחר 1 להט ■ שלט!
המיפלגתית והפרוטקציה ההסתאבות השחיתות, למישטר קץ לשים כדי

 עיני, לנגד מונח הפתק היה ולא 1ך
 כי מאמין הייתי לא לבן, על־גבי שחור /

 ה־ של ־שמה התנוסס בראשו :ייתכן הוא
 גח״ל סיעת של והשם הליברלית מיפלגה

 הליברלית. החטיבה תל־אביב, בעיריית
 קהל. קבלת של סידורי מיספר מתחת,

 חבר- אל מופנה הפתק כי רשום אחר־־כך
 של :והחתימה הליברלים, מטעם עירייה

המוניצי המחלקה יושב־ראש סרוקה, א.
המיפלגה. של פאלית

ה עובד פלוני־אלמוני, כי נאמר בפתק
 לעזור ויש המיפלגה, של אוהד הוא עירייה,

 ,30.2.74 :התאריך בקשתו. במילוי לו
 תל* עיריית שראש לאחר ספורים ־שבועות

 להט, שלמה האלוף־במילואים החדש, אביב
ש במסע־בחירות העיר ראשות את כבש
 ־של במיפלגתיותם מילחמה על מבוסס היה

ורבינוביץ. המערך
שיטה
בדוקה

בשנו מקובלת היתר, הפתקים יטת **ץ
*  ומאז, המדינה. של הראשונות תיה /

 שאין לא לבלי־שוב. נעלמה הכל, האמינו
למ שמאז אלא פרוטקציוניסטיות, הפניות

 בעל־פה, ;בטלפון, — זאת לעשות כיצד דו
 סימנים. משאירים לא בכתב. לא לעולם
ב רבות שנים שהיו גח״ל, אנשי אולם.

 בל את לעירייה כעת מחזירים אופוזיציה,
 שאבד הבלתי־חוקיות, המיו־שנות, ה־שיטות

 להבין או להסביר קשה מזמן. הכלח עליהן
זאת.

בתצלום) (והניראה הנדון הפתק שכן,
זכ כבר קבלתו לאחר יום איך. ועוד עזר
 מעוזרי אחד על־ידי לטיפול הפרשה תה

הליברלים, מטעם העירייה הנהלת חברי
י— 8 - ! ■ -

 בעזרת המיפלגה, של אוהד אותו קיבל וכך
 טבעי באופן לו שהגיע דבר פרוטקציה,

העיר. כאזרח פשוט,
 לבדוק ביקשתי הפתק, לי נמסר כאשר
 ־של העירייה הידרדרה אומנם אם במו־ידי

 את ליושנה שהחזירה עד־כדי־כך צ׳יץ׳
 דד הפתקים של המושחתת השיטה עטרת

 עצמי, על אותה לנסות הלכתי מיפלגתיים.
פועלת. היא כיצר להיווכח

 תל־אביב מחוז מזכיר עם פגישה קבעתי
 גלוברמן, מאיר הליברלית, המיפלגה של

 המיפלגה בבית החמישית בקומה ־שמישרדו
בתל- 68 אבן־גבירול ברחוב הליברלית,

 אמנם, הדרושים. השירטוטים את עבורי
 קצת תעלה הרמן על-ידי השירטוטים הכנת
 במחלקת־ עובד שהוא למרות כי כסף,

 מביצוע הצד מן מרוויח גם הוא ד,הנדסה,
 רישמי באופן אליו הפונים לאלה שירטוטים

העירייה! כעובד
 יהיו ״אם גלוברמן, המשיך ״אחר־כך,״

תס לא הבקשה אם דהיינו בוועדה, בעיות
 אתן ואני אלי, לחזור עליך החוק, עם תדר

 ערים, בניין בוועדת לנציגי־המיפלגה הוראה
בקשתך.״ בעד להצביע
 לא קורליאונה, דון הסנדק כמו ממש

טובה. החזרת שום גלוברמן ממני ביקש

אח ------------- -----—— מ

ב יגאל בי ל
 עצמי הצגתי העירייה. בית מול אביב,
וסי דבר, להסתיר מבלי בשמי, לפניו
 (השתחררתי משוחרר חייל אני כי פרתי
 שירות) חודשי ארבעה לאחר קצר זמן לפני

 יוכל האם בביתו. מירפסת לסגור המבקש
לי. לעזור

 שבאתי על כלל השתומם לא גלוברמן
ל ישר ללכת במקום הליברלית למיפלגה

 שלי הקשר מה שאל הוא תל־אביב. עיריית
 שלה אוהד אני כי והשבתי למפלגה,

 גלוברמן עבורה). להצביע חייב אינו (אוהד
 תחילה כי ואמר וכתובתי שמי, את רשם
 בבקשה בניין־ערים, לוועדת לפנות עלי

 ביותר הטוב מירפסת. לסגירת רישמית
ל העירייה, של למחלקת־ההנדסה שאגש
 חבר גם שהוא הרמן, אברהם מהנדס

יכין וגם אותי, ידריך הוא המיפלגה.

 עתיד הוא היום בבוא כי ברור היה אבל
השטר. את לגבות

 שמח הליברלית המיפלגה מבית יצאתי
 המוכנה מיפלגה יש שהנה, על וטוב־לב,

 הוא שצ׳יץ׳ מזל ואיזה לאוד,דיה, לעזור
רבינוביץ. ולא ראש־העיר,

ן פו ל ט \ 
הכל מסדר

 רבינוביץ סירב כיצד היטב כרתי *
 למיפלגת מלון להקמת אישור לתת $

 בכיכר בוסתן מועדון בעלת שהיא העבודה,
 התל־אביבי הגוש שחברי למרות דיזנגוף,

 בית במקום מלון הקמת יתיר כי לחצו
העיר, כראש נבחר שכצ׳יץ׳ (כעת, בוסתן.

 הבקשה, את לבוסתן יאשרו בי הובטח
 למתן בעירייה המערך הסכמת:נציגי תמורת
גח״ל). לאנשי ?!קביל אישור

 וציל־ הקרוב הטלפון אל ניגשתי
 עיריית של למחלקת־ד,הנדסה צלתי

 הרמן, אברהם עם לברר כדי תל־אביב
 עיסקת פרטי ,את זו, במחלקה ״נציגינו״
 ביותר האמנתי לא למען.האמת, המירפסת.

עבו כל־כך בגלוי מבצע העירייה עובד כי
 כעובד־עירייה. פרטיים, לקוחות עבור דות
ענה. לא איש

 הנמצא העירייה לבית לפנות החלטתי
 לברר הליברלית, המיפלגה בית מול ממש
ההנד במחלקת לטלפונים עונים לא מדוע

 כי שאמר מנומנם, שומר שם מצאתי סה.
עובדים. ולא חג־הפסח היום

 12ה־ שישי, יום זה היה ביומני. הצצתי
 החג היה עתיד הבנתי מיטב ולפי באפריל,

ש למשל, עובדה, היום. ולא מחר, לחול
פתוחים. הבנקים

 והסביר בהשתתפות, בי הביט השומר
 שעובדי רצה לא החדש ראש־העיר כי

 לטענת שמהם, במספר, (כ־סססד העירייה
בג יסבלו מיותרים) אחוזים עשרה צ׳יץ׳,

 הורה ולכן בשבת, חל השני שהחג לל
 השני החג יחול העירייה עובדי לגבי כי

בשבת. ולא שישי ביום
 הייתי הפסח חג שלמחרת ראשון ביום

 התה אחרי רק וטילפנתי יותר זהיר כבר
 כן, במשרדו. היה הרמן עשר. השעה של
בעיות. איו

 אם הדרושים, השירטוטים את ״אעשה
 ״כמה מייד. אמר אותך,״ שלח גלוברמן

ה של קווי־הסגירה אם תלוי. יעלה? זה
 זה אז הבניין, מן מאוד יבלטו מרפסת

ה אבל זאת. להצניע וצריך חוקי בלתי
לך תהיה לירות 300שב־ היא הערכה


