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ואחרים. כוויצ״ו מזוז־,ים לא וגופים ל׳׳ע,
 בעלת היא הרשימה דבר, של ׳לאמיתו

 לקולק שהיה מועצה חברי מיספר אותו
 מהמערך, אחד המערך. נקרא עדיין כאשר

הס לא בנבנושתי׳ מירון סגן־ראש״העיר
 ולהצטרף שלו ממיפלגת־האם להיפרד בים

 כלל ייצוג אין לד׳׳יש אחת״. ל״ירושלים
ה שמיספר להניח ויש העירייה, במועצת
 ד״ש ׳בגלל אחת״, ״ירושלים עבור מצביעים
 בעירייה, ל״ע נציג אפסי. יהיה ברשימה,
 גלאו־ אליעזר אחת״, ל״ירושלים שהצטרף

 ל״ע מצביעי לעירייה. נבחר לא מעולם בך,
 הופרט, אורי עבור אישית הצבעה הצביעו

 וידועה רעשנית ודמות ירושלמי עורך־דין
הבחי ערב לד״-ש, ד,ופרט פשהצטרף בעיר.

 מיפלגתו את לעזוב נאלץ הוא לכנסת, רות
 ובכך בעירייה, המנדט את לה ולהחזיר

גלאובך. לתמונה נכנס
 במלוא עובד כבר קולק טדי של מטהו

 של לאמיתו עומד, המטח בראש הקצב.
 העיר מנב״ל קולק, של יד־ימינו דבר,
 שהוא פיינשטיין, אולם פיינשטיין. רוני

...שעי- משום בכך, מודה אינו פקיד־עירייה,
 החוק. על־פי עליו אסור בבחירות סוק
 מטה סביב סודיות של מסך יצר זה מצב

 כבר שהמטה למרות קולק. של הבחירות
 לפרסם, אייאפשד הקיטור, במלוא עובד

 מנהל של שמו את רי׳שמי, באופן לא לפחות
 עתה אוספים הליכוד אנשי אולם המטה.
 אכן הוא שפיינשטיין לכך וראיות עדויות

 ומתכוונים קולק, של הבחירות מטה ראש
 מייד בארץ המושפט לשילטונות לפנות
הראיות. ׳איסוף שיסתיים אחרי

לב במי היא קולק של מבעיותיו אחת
ה למועצת כמועמדים שלו, לרשימה חור
 משא־ומתן ערך ארוכה תקופה במשך עיר.

 סיוון. עמירם האוצר, מישרד מנכ״ל עם
 שני במקום סיוון את להציב ביקש קולק

 כי לו הבטיח ואף אחריו, מייד ברשימה,
 הוא יתפטר שילטון, שנות שלוש כעבור

 כראש יכהן וסיוון העיר כראש מתפקידו
 אחר־כך עליו שיקל מה כשנה, במשך עיר
הבאות. בבחירות ההתמודדות את

 גם בינתיים. סיוון,שלילית, של תשובתו
 על לוותר ששה אינה העבודה מיפלגית

 מישרד- של בלב־ליבו היושב ישלה האיש
 את איבד לא עדיין קולק אולם האוצר.

 במידה סיוון. על ללחוץ וממשיך התיקווה,
מת דבר, של בסופו סיוון ייעתר •שאומנם

 ביניהם ההסכם את לחשוף הליכוד כוון
 לשמש כלל מתכוון אינו קולק כי ולטעון

 שלו, ליורש שמו את נותן אלא כראש־עיר,
 משום וכי בוחריו את כך על-ידי מרמה

במצא. לתמוך ירושלים מצביעי על כך

היה מי י
שניים! מיספר

 אחת ובעונה בעת מנהל קולר, ולם ^
י כמוע נוספים אישים עם משא-ומתן ו

 במידה שלו, ברשימה שניים מספר מדים
 דפר. של בסופו יסכים לא סיוון שעמירם

 ניסיון הליכוד עשה אחדים שבועות לפני
 אתת את שלו הרשימה בראש להציג

 עורך־הדין בירושלים, המכובדות הדמויות
 ח״כ של קואליציה ׳תוסיה־כהן. שלמה
 טירפדה עצמו, מצא ויהושע קורפו חיים

 קורפו הליכוד. ראשי של אלה ניסיונות
 שולטים בלב־ונפש, חברים שהם ומצא,

 בירושלים. חרות בסניף לא־מיצרים ׳שילטון
להצ תוסיה־כהן הנראה, כפי מוכן, עתה
ברשי שניים כמיספר ולכהן קולק, אל טרף
 בשלב נמצאים עיסו והמגעים שלו, מה

ביותר. מתקדם
 אלעד (מיל.) האלוף הוא אחר •מועמד

 פלד מקשרד־החינוך. מנכ״ל שהיה מי פלד,
 אולם קולק, של שניים מיספר להיות מוכן

 אינם עדיין קולק של מיועציו אחדים
 יש קולות. להם יוסיף פלד כי משוכנעים

 המופרזת המיליגה פרשת כי הטוענים כאלה
 שסידר בחו״ל מילגת־לימודים פלד, של

 מישרד- מנכ״ל היה עדיין כאשר לעצמו
 שצמחה הציבורית וד,שערורייה החינוך,

 על כתם־של־בחירות מהווה בעקיבותיה,
פלד.

 מיש־ מנכ״ל עם גם נערכו שיחות־גישוש
 ה־ עדות בן שמואלי, אליעזר רד-התינוך,

 ואהודה מוכרת דמות הוא שמואלי מיזריח.
 על והן המשכיל הציבור על הן בירושלים,

 אולם שלהם. איש בו הרואים השכונות, •בני
 הוא תשובתו. את מסר לא עדיין שמואלי

 להפוך ומכאן: מכאן קרח להישאר פוחד
 את ולהפסיד אפור, עירייה מועצת חבר

מישרד־החינור-והתחבות. של המנכ״לות
 קולק, של במטה שהועלה נוסף שם
 כמה עימו ערך כבר עצמו קולק ואשר

 מי שיל,וני, אליעזר של זה הוא שיחות,
מס־ נציב אחדים חודשים לפני עד שהיה

כפעולה טדי
7 בספרדים בועטים
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סגנו־יריבו, בנבנישתי, מירון כי טען קולקממטו או מתפטר
 כאשר זאת. הכחיש בנבנישתי אולם התפטר,

 לוי שלח קולק, של החדשה לרשימה ולהצטרף המערך מסיעת לפרוש מירון הסכים לא
 לקיצה. הגיעה בינינו שהשותפות היא הבלתי־נמנעת ״התוצאה :כתב שבו מיכתב קולק

 שהאצלתי והתפקידים, הסמכויות האצלת את לבטל מחליט הריני כי בזאת לך מודיע אני
 זה ביטול על להודיע מתכוון אני התיכנון. מחלקת לגבי 3.2.74 מיום המועצה בישיבת לך

סמכויות, ללא השאירו בנבנישתי, אח לפטר יכול שאינו קולק, מחרתיים.״ העירייה למועצת

 כי יודע איש־בחירות כל אולם, ההכנסה.
 הדמויות בדיוק אינם מם־ההכנסה •נציבי

 האלקטורלי כוחם וכי הקהל, על האהודות
בספק. מוטל

 ה־ במטה שהוזכרו נוספים שמות שני
 של לרשימה בוודאי יצטרפו ואשר •מערך,

 יוסף הם השני, במקום לא כי אם קולק
ופי שיכון חברת מנכ״ול שרון, (״יוסקח״)

 מיש- מנכ״יל שחייה מי אשכנזי, והילל תוח
 המועצה ראש יושיב ואחר־כך רד־הקליטה
היה אשכנזי של שמו לצרכנות. הישראלית

 מה בלוד, קרקעות בשערוריית •בזמנו קשור
 קו- של לרשימה רבות יתרום לא שבוודאי

לק.
 במועצת כיום החברים אנשים שני לגבי

 עסקני עם קרב לקוילק צפוי •העיריייד״
ה מוצעת חבר ומפ״ם. העבודה מיפלגות

 בבית- עתה המאושפז רוזן, צבי עירייה
 והיחסים קיולק, של אישי יריב הוא חולים,

 לעכבר. חיתול בין במו הם השניים בין
 תיכנון, לענייני העיר ראש סגן הוא רוזן

השלילית דעתו את פעם לא הביע וקולק
2 2

 טיפוסיות קולקיות במילים שלו, הסגן על
הנייר. על להיעליותן שאין

 את לאבד פוחדת העבודה מיפלגגת אולם
 על רבה השפעה בבעל יידוע היוא רוזן.

 ואיזור בירושלים, רומניה עיולי ציבור
 הבחי- איזור קריית־יובל, הוא שלו הבחירה

 אומנם קולק בירושלים. בייויתר הגדול ירה
 רוזן שיל נוכחותו את יסבול לא כי הודיע

 ד,מיפ־ העסקנים כי נראה אולם ברשימה,
שלהם. על יעמדו שלו לגתיים

 מיגצע
קרייתי

 של מקומה על יהיה השני מאבק ך
 אמר קולק מיוחס. מרים מפ״ם נציגת י י

 הזאת!״ יהאשה את סובל לא ״אני :אהת ליא
 כל אין כאילו מפיצים סבר החלו אנשיו
רו אינה עצמה היא וכי מיוחס, עם כעייה

 מיוחס אולם העיר. מועצת הברת להוות צה
 ומיפלגתה, מקומה על תילחם כי הודיעה
 של סילוקה כי קולק לטדי הודיעה מפ״ם,
 יעבור. וליא ייהרג של עניין הוא מיוחס
 ייאלץ מיוחס. של במקרה לפחות כי נראה
לוותר. קוילק

 ״ירושלים במיסגרת ד״ש עם הקואליציה
 בעית בעיות של צחור תעורר הייא גם ׳אחת״,
 שלו הרשימה את להרכיב קולק על שיהיה

 שלושה דורשת ד״!ש העירייה. למועצת
 ליתית מוכן קולק ואילו ריאליים. ׳מקומות

 של הראשון המקום אחד. מקום רק להם
 לכל רציני איש פרץ, לאבנר שמור ד״יש

 המקום בירושלים. מיפעלים מנהל הריעות,
 הוא בירושלים ד״!ש סניף רוצה שבו השיני

 באחרונה נקשר ששמו מי רונן, מתי ישל
 בסניף הפנימיות הבחירות זיופי בפרשת

 השלישי המקום ואילו בירושלים. ד״!ש
ה אחד פופס, לשמחה זו בימיפלגה שימור

התיי מישרד שיל לשעבר הבכירים עובדים
 קולק פרטיים. בעסקים עוסק וכיום רות
 לה שיהיה כך על ויעמדו לד״׳ש, יוותר ילא
 תתקפל, לא ד״ש ואם בטוח. אחד נציג רק

 תתפרק אחת״ ש״ירושלים הסיכויים רבים
הבוחר. לדין שתעמוד לפני עוד

 סוערת תהיה הבחירות מערכת כי ׳נראה
 והתעשייה המיסחר מישרד פקיד במיוחד.

 האו־ את בעיון קרא קרייתי, אברהם בשם
 יחד לטענתו, — קולק שניתב טובייוגראפיה

 פסוקים כמה בד, ומצא — עמום בינו עם
 את שונא שקולק כך על מעידים •שלדעתו,

 כי קולק כתב בספר הספרדית. האוכלוסייה
 עדות אנשי את קילקלו המדינה קברניטי
ועבו כסף מתן על־ידי במעברות, המיזרח

 בני של לנחשלות תרמו ובכך יזומות, דות
המיזרח. עדות

 של המפורסם בפסוק גם נזכר קרייתי
 בשעתו שקרא !״מהדשא ״תרדו קולק
 מול שהפגינו השחורים הפנתרים לעבר
 שונא קולק כי למסקנה הגיע העירייה, בניין

ה ראשי את מפגיז ויהתל הספרדים, את
 המצביעים במיכתבים ואישי־ציבור מדינה

כך. על
 אחד הגיע שאליהם קוולק, של המטה ,אנשי

 לדיבר״הם, נבהלו. קריייתי, של ממיכתביו
 לבין קרייתי בין הקשר לחלוטין בדור

 כך על מעידים רמיכתיבייו בעיר, הליכוד
 הבחירות למערכת הליכוד שקבע שהכיוון

 הירושלמי לציבור קרא קולק עדתי. יהיה
 נגד וטען עדתית, למילחמה להיגרר שלא

 את להחזיר מתכוונים ך,ם כי הליכוד ראשי
 סערה אז ׳,50ד־ שניות של לתקופה המצב

עוזה. במלוא בירושלים העדתית המילחמה
לד בתדהמה. בכתפיו מושך עצמו מצא

 של מביותביו איחד היה אומנם הוא בריו
 אישית, בו לפגוש בא גם וקרייתי קרייתי,

 פניו. מעל קרייתי את גירש לדבריו ׳אולם
להש בדעתו כלל עלה לא מצא, לדיברי

ה העניין על הבחירות מערכת את תית
 מצא בעתיד. גם כן יעשה לא ,והוא עדתי,
 את מאשים שהמערך העובדה כי טוען

 המערך על מעידה כאלה, בכוונות הליכוד
 לוויכוחים ייגרר לא הוא אולם עצמו,

עדתיים.
ו העדתי הנושא מלבד אחרית, פרשה

 קולק, את המשרת העירייה מנכ״יל בעיית
 שתי ספיר. ארי פרשת ספק ללא תהיה

במע ניכרים סכומים תוצאנה המיפלגות
 החוק על-פי שלהן. הבחירות רכות
 ההקצבה את רק להוציא לרשימה מותר

 אחוזים 35 בתוספת לבחירות הממלכתית
 לגייס רשאית היא שאותם זו מהקצבה

 כסף תוציא שימיפלגה במידה מת׳ומכים.
 15ש־ בכך תיענש היא המותר, מן יותר

 ממינה. יישללו הממלכתית מההקצבה ׳אחוזים
 להם ייש כי כלל מסתירים אינם קוילק אנשי
 גם סוכנים שהם עד רב כה ריב, כסף

 קולק טדי של הכספיים המקורות לכנסת.
ה אולם בינתיים, ידועים אינם ורשימתו

 אגודה יהיה אלה לכספים הראשי צינור
 ה־ תחת אחדים, שבועות לפני שהוקמה
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