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פעילו את להסב החליט הוא שהתמוטטה.
 ל־ ניגש הוא שירותי־חופים. ולהפעיל תו

 זכה השונות׳ העיריות שהציעו מיכרזים
 ראשון־לציון, חוף להפעלת במיכרזים
 החוף ולנקיון ברמלה, הבריכה להפעלת

בהרצליה.
 להפעלת שהוגש ההצעות נפתחו כאשר

 של הצעותיו היו בנתניה, מיתקני־החוף
 לשלם הציע הוא ביותר. הגבוהות דנון

 להפעלת ל״י אלף 77 של סכום לעירייה
במיכרז. זכה הוא החופים. שני

 על לחתום דנון הוזמן הזכייה בעיקבות
 מחלקת- מנהל מוזרה. לסחבת נקלע החוזה,

 הפעלת על המופקד העירונית, התיירות
 אותו היפנה זה לגיזבר• אותו שלח החופים,

ה את פתר בר־מנחם והד״ר לראש־העיר,
ש למרות כי לדנון הודיע הוא תעלומה.

 החוזה. את לקבל יוכל לא במיכרז, זכה
 על־ידי מופעל כבר החופים אחד :הסיבה
לעזבו. מוכן שאינו אחר, מישהו

 ביקש דנון מידחמה. לא - פרנסה
 אבל תפוס, שאינו החוף את לפחות לקבל

״על לו: והודיע ראש־העיר התחכם אז
 כאשר העיר.״ הנהלת להחליט צריכה זה

 שעמדה מועצת־העיר ישיבת מועד הגיע
ב ראש־העיר. אותה דחה בעניין, לדון
 ולא בתו, את להשיא עמד הוא יום אותו
מיכרזים. של בעיות לפתור פנאי לו היה

בן־מנחם ראש־עיריה
— חלמאית בדיחה

 לבית־ פגה הא ויתר. לא דנון אבל
 צו־על־ להוציא ביקש העליון, המישפט

 מדוע שתנמק נתניה, עיריית נגד תנאי
 של הסכמי־השכירות על עימו תחתום לא

 במיב־ זכה בהם השירותים, מיתקני-החוף
 צו־ מייד הוציא העליון בית־המישפט רז.

 את למסור העירייה על האוסר ביניים
 שהות לה ונתן לאחרים, החופים הפעלת
יום. 30 תוך לצו להשיב
 צעד כל העירייה נקטה לא יום 28 משך

ב אבל הצו־על־תנאי. נגד להתגונן כדי
 שבית־המישפט לפני אחד יום ,29ה־ יום

 עורכת- התקשרה בפרשה, שוב לדון עמד
 עם העירייה, פרקליטת ברוש, שרה הדין
 לקבל כלומר, להתפשר: לו והציעה דנון,

 לממש לא כדי העירייה מקופת פיצויים
במיכרז. זכייתו את

פרנ רוצה — מילחמות רוצה לא ״אני
 מהעירייה לקבל והסכים דנון אמר סה,״
 לשלם מוכן היה שקודם הזכות את חינם,

 שעירייה כיוון אבל ל״י. רבבות עבורה
 נמצא זיכיון־חינם, להעניק יכולה !אינה
כ לדנון תשלם העירייה מחוכם: מוצא

תק שהיא סכום אותו את מראש פיצויים
 מיתקני להפעלת הזכות תמורת ממנו בל

הרצל. חוף
 חל- לסיפור לצחוק יכלו נתניה תושבי

 במיסי- לכסות צריכים היו לולא זה, מאי
ראש־העיר. של הבדיחה מחיר את הם

אישים
למימסד חדר שלא האיש

 את שהוזל האיש
 הראשונה תנועודהשיגוי
— השבוע נפטר

ומאופזס נשכה
 כי שנה 35 לפני מישהו נובא אילו
בעסקן חייו את יסיים לובוצקי בנימין
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