
ויין ארצי שלאת תבעו■צ׳ צ׳ של חבריו
ף ס ם כ הפני שרד־ מי שך מ ר כהונתו והמ עי ה ש־ א בר

וב־ תל-אביב, עיריית הנהלת כרי דץ
 החליטו צ׳יצ', של מסגניו כמה ראשם * י

 שהם מה תמורת יקר מחיר הפעם לגבות
 רוצה אם :בחצי־חינם חודש מדי עושים

 בסיוע להט, שלמה תל-אביב, ראש־עיריית
 חודש מדי מנהל שהוא במאבק מצידם,

שיאפ תקציב לקבלת מישרד־הפנים נגד
 לשלם עליו העיריה, פעולת המשך את שר

 ויין, ארצי של ראשו :התשלום עבורו.
 ב־ שיקום־השכונות פרוייקט על הממונה

תל־אביב.
בעי השבוע שפרץ למשבר הרקע זהו
 העי־ בהנהלת ״הנבחרים תל־אביב. ריית
 שצ׳יצ׳ לקישוט, בובות סתם הם ריה

 מבורג,״ כסף צריך כשהוא רק להן קורא
 צריד ולהט ההנהלה. מחברי אחד טען

הו בגרעון מצוייר■ העיריה :כסף הרבה
 מיליון 130 על עתה העומד וגדל, לך

שקל.
 70 :סעיפים משלושה מורכב זה גרעון

 מיליון 30 מבנקים. משיכת־יתר — מיליון
 דולריות. הלוואות על ריבית תשלומי —

 החסרים שקל, מיליון 30 — מכל וחמור
 עובדי- משכורות לתשלום חודש מדי

העיריה.
 8ב־ התשלום, מועד שמתקרב פעם בכל

 עיריית בין אווירת־משבר נוצרת בחודש,
חו כמה ומדי ומישרד־הפנים. תל־אביב

ב מישרד־הפנים מתמהמה כאשר דשים,
תל תושבי זאת חשים הכספים, העברת

 ה־ היועץ שיקום־השכונות. פרוייקט יין
 קבע, ראש־הממשלה מישרד של מישפטי

 ויין שארצי בכך אינטרסים ניגוד יש כי
 עזרה מנכ״ל :התפקידים שני את ממלא

 אך הסוכנותית. ועדת־ההיגוי וראש וביצרון
מחוות־הדעת. התרגש לא ויין

 ה־ היועץ אומר מה אותי מעניין ״לא
 העולם לכתב ויין ארצי אסר מישפטי,״

 מתכוון לא גם ״אני השנה, בינואר הזה
 נשלחה לא בכלל היא אותה. לקרוא

 שניתנו בתפקידים לכהן אמשיך אני אלי.
 אינטרסים ניגוד שום אין לדעתי לי.

 למישהו יש אם ממלא. שאני בתפקידים
 מופנות להיות צריכות לא הן השגות,

המנהלים.״ מועצת היא הכתובת אלי.
המת על גירסות שתי יש ואילך מכאן

 העי- ראש סגן בפרוייקט־השיקום. רחש
 אינה ״הבעייה :טוען שיפמן, דויד ריה,

 מוסיף: הוא מישפט באותו אך ויין.״ ארצי
 העסק נבחרים. לקחליף יכול לא ״פקיד

 מחדש לבחון צריך מערכות. משבש הזה
סוכנותית.״ חברה צריך אם

 ״מישרד ויין. לארצי יש אחרת דיעה
 בתחילה אחראי (שהיה והשיכון הבינוי

 בהחלטות בכלל התחשב לא לפרוייקט)
 הסוכנות השכונתיות. ועדות־ההיגוי של

 כזאת, בצורה להמשיך יתכן שלא אמרה
 גם יקבל הכסף את שנותן שמי ותבעה

הסמכויות, את שקיבל הוא ויין סמכויות.״

ט א צלחת 711 ו
 הניקיון עובדי כאשר בנחיריהם, אביב

 לעבוד מוכנים אינם ממחלקת־התברואה
 ל־ לערימות־האשפה ומניחים שכר,

ובתי־העסק. הבתים בפתחי
 חמור משבר מתקרב כי נראה

 לנתק מאיימת החשמל
קבלנים, ;מתל-אביב

 שיפסיקו הודיעו
 אספקת שגם יתכן

בקרוב. תופסק
 יפתח כי הודיע
המשכורות יגיעו

צ'יצ׳
זזע־ר. בהנהלת

 עם חשבונות יש
 יגאל העיריה, ראש ממלא־מקום להט.

ב מלאה שליטה רוצה מחרות, גריפל
 חיים עורך־הדין שיקום־השכונות. פרוייקט

 החזית מטעם העיריה ראש סגן בסוק,
 משום צ׳יצ׳ על עדיין כועס התורתית,

המוס רשימת את לעיתונות העביר שזה
המפוק מההקצבות הנהנים הדתיים, דות

 ).40 עמוד (ראה מישרד־הפנים של פקות
 לסיעת השייך שיפמן, דויד אחר, סגן

 הליברלית, במיפלגה מודעי יצחק השד
 אם ראש־העיר, כהונת אל עיניים לוטש
 כבר ומבקש לכנסת, לרוץ להט יחליט
 בתמיכת ולזכות שרירים להפגין עכשיו
העיריה. בהנהלת הליכוד סיעות נציגי

 קשה היה לא וסגניו ראש־העיר למ״מ
 במאבק ההנהלה חברי תמיכת את להשיג

 ראש־ את מאשימים הללו צ׳יצ׳. נגד
 מענייני רגליהם בדחיקת הרף ללא העיר

 בהפיכתם בנבחרים״, ב״זילזול העיריה,
 שלא אישיים ובעלבונות ל״הגהלת־בובות״

מהם. חסך

התחלה
שמאל ברגל

שי פרוייקט :נתונה היתה מטרה
הקשו המוסדות בכל קום־השכונות. י י

 כי השמועה, פשטה זה בפרוייקט רים
 עומדת הקרוב, בעתיד הבחירות, לקראת

 — עתק סכום להפשיר היהודית הסוכנות
 בתל* ל״י) מיליארד (חצי שקל מיליון 50

לחלק יוכל בפרוייקט שישלוט מי אביב.

 קולות. ולקבלני למקורבים רבות מישרות
 הישגים יהיו אמנם אם : פחות לא וחשוב

 בתל־אביב, שיקום־השכונות לפרוייקט
 לגייס הללו להישגים האחראים יוכלו

 של המוזנחים בפרברים רבים בוחרים
להי תמיד כדאי הבחירות ולקראת העיר,

בקיומם. זכר
השכו שיקום פרוייקט על להשתלט כדי

 וחברי העיריה ראש סגני החליטו נות,
 בראש העומד ויין, ארצי את לסלק ההנהלה
העו ולסוכנות, לעיריה המשותפת החברה

ראשו :היתד, התביעה בפרוייקט. סקת
 ממיש־ שיגיע הכסף טס על ויין ארצי של

רד־הפנים.
 כל נתון שיקום־השכונות ״פרוייקט

 שמאל. ברגל התחילו הם לביקורת. הזמן
 לא משהו היסודות, את שהניחו מרגע
 דויד העיר, ראש סגן טוען פה,״ דופק

בע היה בפרוייקט הטיפול ואכן, שיפמן.
 אהרים. במקומות כמו בתל־אביב, ייתי

 הופקד הביצוע של הפיסי בצד הטיפול
ועזרה חלמיש העירוניות החברות בידי

והשיכון. הבינוי מישרד בשיתוף וביצרון,
בהמל ויין, ארצי מונה 1978 בספטמבר

 עזרה חברת מנב״ל העיריה, ראש צת
 יותר מאוחר ענק. במשכורת וביצרון

 מטעמה חברה שתוקם הסוכנות, תבעה
באחריו יהיה שיקום־השכונות ושפרוייקט

הסוכנות :פשוט היה לכך הטעם תה.
ל כספים המקצה היחידי הגוף היא

 להיות המאה בעל חייב לכן פרוייקט,
הדיעה. בעל גם

 סוכנותית חברה הוקמה 1979 בדצמבר
 לאחר שבועות כמה ויין. הועמד שבראשה

 במו־ העיריה הנהלת נציגי התמרדו מכן
 וסרבו וביצרון, עזרה של עצת־ד,מנהלים

 180 — ויין של הגבוה שכרו את לאשר
 504 פיז׳ו מכונית בחודש, לירות אלף
 הושגה צ׳יצ׳ של בלחצו צמוד. ונהג

 :הסכום מחצית על הועמד והשכר פשרה,
לירות. אלף 90

שכו ועדות־היגוי הוקמו בינתיים
 ויין הסוכנות, של פתביעתר, נתיות,
לעני העירונית ועדת־ההיגוי בראש הועמד

צ׳י־צ׳ ראש־עירייה
אולטימטום

 הנהלת את שמרגיז מה שלדעתו ונראה
הצלחתו. היא העירייה

 הכניעה
צ'יצ׳ של

מנ להקים עומד שוויין שמועות ך■
 שש :(לדבריו בשכר עובדים של גנון 1 י

 עומדים שקל מיליון 50וש־ מישרות) וחצי
הנ חברי של תיאבונם את הגבירו להגיע,

 מאוד נוח מועד מצאו הם העיריה. הלת
 ד — החודשי הכספי המשבר — מבחינתם

 :תביעתם את העיריה ראש בפני הציגו
 ב־ שראה צ׳יצ/ לאלתר. ויין של סילוקו

להפ סירב האישי, בן־חסותו את ודין
 תנו- איש גריפל, בידי הפרוייקט את קיד

ה ביום :גיבור פני והעמיד עת־החרות,
 ויין ימשיך לא שאם הודיע, שעבר שישי
יתפטר. הסוכנותית, החברה כמנכ״ל לכהן

 ה־ הנהלת חברי ועימם צ׳יצ׳ של סגניו
 מעת־ לא אמנם ״אנחנו נבהלו. לא עיריה
 עורך־הדין אמר קרואה,״ בוועדה יינים
ש הודיע העיר ראש ״אבל בסוק, חיים

ה בישיבת טוב.״ פיתרון וזה — יתפטר
ב הראשון ביום העיר, ראש עם סגנים
 מדי ״יותר :לצ׳יצ׳ שיפמן אמר בוקר,
ויין.״ ארצי של בגורלו גורלך את קשרת
שיאפ בתנאי ייכנע, שצ׳יצ׳ ברור היה

נוח. מוצא לו שרו
 היום. באותו כבר נמצא, אכן והמוצא

 בתפקידו, לכהן אמנם ימשיך ויין ארצי
ולסוכ לעיריה משותפת שתהיה בחברה

 נוספים. חודשים לכמה רק זאת אך נות,
 נייר־ שיכין גריפל, יהיה עליו הממונה

 העסקתו חמשו בשכונות. לטיפול עבודה
 עם ״יחסיו פי על שוב, תיבחן ויין של

עליו״. הממונים
ש בהסכם ביותר המשמעותית הפיסקה

 תקופת בתום כי האומרת זו; היא הושג
 רוב של סיכום להט מר ״יקבל הניסיון
 מר של העסקתו להמשך באשר החברים

ויין.״
 כך הצליחו, העירונית הקואליציה נציגי

 צ׳יצ׳ והסוכנות. להט נגד במאבקם נראה,
ש השקלים מיליון 50ב־ והטיפול נכנע,

 בתל־ שיקום־השכונות לפרוייקט יוזרמו
הקואלי מפלגות נציגי בידי יהיה אביב
חודשים. כמה בעוד יסולק, ויין ציה,
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