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השנונות שד הגרו בנפו־סבא התחיל האם
תנועת־החוות? שר האשבננית ההנהגה נגד
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 בסניף שולט האחרונות השנים בארבע
ה פינקלשטיין, רובין בכפר־סבא חרות
 של המוניציפאלית במחלקה היום עובד

 על־ מוכר פינקלשטיין החרות. תנועת
 החרות תנועת של המוסמכים המוסדות ידי

 חודש שלפני למרות הסניף, הנהלת כיו״ר
 הסניף, חברי של כללית באסיפה נבחר,

 הוא פינקלשטיין זה. לתפקיד אחר אדם
ה מיפעל־המים בהנהלת חרות נציג גם

 ,הספורט באגודת ומורשה־חתימה עירוני,
 פינקל- של ידידו כפר־סבא. בית״ר של

 בבית״ר, מורשה־חתימה הוא גם שטיין,
אגמי. יגאל הוא

 ברחוב בל״ל סניף מנהל שהוא אגמי,
 מועצת־ חבר גם הוא בכפר־סבא, וייצמן

ושניים הוא חרות. סניף מועצת ויו״ר העיר

תסניו חבוי

עובדיה עצור
!״עבריינים לא ״אנחנו

שרות  בכפר־ השכונות מתושבי (י
א ב ס  למפכ״ל מיכתב שבוע לפני שיגרו >

 הם שבו איבצן, אריה רב-ניצב המישטרה,
 מישטרת של פעולתה את יבדוק כי תובעים

 על־פי המישטרה פעלה לטענתם, עירם.
 וח״כ ארידור יורם השר של הוראותיהם

רייסר. מיכה
 החרות תנועת של כפר־סבא בסניף

 השילטון. על ומר חריף מאבק מתנהל
 ובהאשמות־נגד בהאשמות מלווה המאבק

 וקיפוח כספיים אי־סדרים בחירות, זיופי על
 התערבו גדולים מישטרה כוחות עדתי.

טוע זה צד של אנשיו הצדדים. אחד נגד
 על־פי נגדם הופעלה המישטרה כי נים

 תנועת אנשי שניהם וח״כ, שר הוראת
החרות.
 40כ־ בה שיש כפר־סבא, השלווה בעיר

 בסניף המאבק את מגדירים תושבים, אלף
 עדות־ נגד ״הרומנים :בוטות במילים חרות

המיזרח״.
 הם זועמים. בכפר־סבא השכונות אנשי
 רוב את הליכוד קיבל שבבחירות טוענים
 יוספטל בשכונת בעיקר בשכונות, קולותיו
 מבני היא אוכלוסייתן שרוב עליה, ושיכון

 בסניף השילטון ברסן אך עדות־המיזרח.
 העיר, מרכז תושבי מחזיקים החרות תנועת

הוותיקים. האשכנזים
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ד ^ ר ד מ ג  של הפועלים שכונות מתושבי מאות י י מקיף הוותיקים שילטון נ
האירגון אגף כי טוענים הללו כפר־סבא.

תומ התנועה, ומזכירות החרות תנועת של
 מעלים המורדים ב״רומנים״. בגלוי כים

 פינקסי־ בבעיית המתמקדות קשות, טענות
 מילאו השכונות מתושבי רבים החבר.
 ושילמו החרות לתנועת הצטרפות טופסי

 ומשונים שונים בנימוקים אך — דמי־חבר
 בתנועה. פינקסי־חבר קבלת מהם מונעים
 בחודשים, רבים במיקרים מתבטא העיכוב
בשנים. אף מיקרים ובכמה

 את לקחת מבקשים השכונות תושבי
 כי טוענים הם לידיהם. בסניף השילטון
 וזוכים בסניף, עתה השולטים האנשים

 מעמדם את ניצלו התנועה, מרכז לגיבוי
 מישרות. ולחבריהם לעצמם לחלק כדי

 הברית נגד גם טוענים השכונות תושבי
ה״מיליונרים״. ובין חרות סניף שליטי שבין

 ההנהגה נגד בני־השכונות של מאבקם
 נשאר לא חרות מרכז ועסקני הוותיקה

 כדי חרות צעירי שיזמו בכנס סוד. בגדר
 למיכה הניחו לא הם העדתי בפער לדון

 דבריו. את לשאת האירגון, אגף יו״ר רייסר,
 אחרים. סניפים בתמיכת לדבריהם, זכו, הם

 חולון, מכרמיאל, אליהם פנו לטענתם,
מת בהם שגם נוספים, וממקומות נהריה
 הם שבה לזו דומה בדרך הדברים נהלים

בכפר־סבא. מתנהלים

 חברי הם וגיסו, אחיו מישפחתו, מבני
 של בן־דודו גם חבר שבה הסניף, הנהלת

פינקלשטיין.
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איש של ידידם הוא ינקלשטיין ך(
■  שהרבני, נסים מכפר-סבא העסקים •
 גניש. אהרון חרות, איש הקבלן, ושל

 אגף בראש העומד רייסר, מיכה הח״כ
 ידידם הוא גם החרות, תנועת של האירגון

 רייסר מיכה וגניש. שהרבני של הטוב
ארידור. יורם שר־האוצר של מאנשיו הוא

 עסקנים אנשי־עסקים, בין זה שילוב
 כמה במשך יפה פעל ופוליטיקאים, מקומיים

 מכחישים אינם ורייסר פינקלשטיין שנים.
ה של הבחירות במערכת סייע שגניש
 שהרבני. גם עשה ושכך בכפר־סבא, ליכוד

 חודשים כעשרה במשך שעבד פינקלשטיין,
 מיגרש לקבל לו סייע שהרבני, של בחברה

 את מגדיר כמובן, פינקלשטיין, בעפולה.
 הוא עפולה ראש־עיריית אחרת. הדברים

 לגייס לו סייע ופינקלשטיין הליכוד, איש
נעצר כאשר העיר. את שיפתח תעשיין

איצקוכיץ עסקן וייסר עסקן
ישראל״ מלך הייתי אותו, מקדם הייתי ״אילו
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ארידור מנהיג
אותו״ היטעה ״רייסר

 המס שילטונות על־ידי מכבר לא גניש
 חרות אנשי אלה היו להעלמות, בחשד

 מצא הוא הביתה, כשחזר לשחררו. שטרחו
ארידור. של זר גם הפרחים זרי בין
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 מעולם נבחר לא פינקדשטיין וכין ף*
 של כפר־סבא סניף הנהלת ליו״ר 1

 בארבע פשוטה. לכך הסיבה החרות. תנועת
 בחירות כל נערכו לא האחרונות השנים
 היתד. ולא בחירות ועדת ׳היתד. לא בסניף.

 תקנון על-פי כמתחייב ביקורת ועדת
 שלטו ואגמי פינקלשטיין החרות. תנועת
 מישפחו־ בני בעזרת עוררין ללא בסניף
 לשמוט מוכנים אינם הם היום עד תיהם,

מידיהם. השילטון את
 זו בדרך להתנהל היו עשויים הדברים

 לכפר- חזר אילמלא הזה, היום עצם עד
 את בעיר ומצא איצקוביץ, דרור סבא

 שביקש עובדיה, יוסי למישפטים הסטודנט
פוליטית. בפעילות להשתלב

 בעל־מוסך של בנו שהוא איצקוביץ,
 חרות מטעם סטודנטים עסקן היה בעיר,

 פגש פינקלשטיין באר־שבע. באוניברסיטת
 וכששמע לימודיו, בעת הנמרץ הצעיר את

 החליט, מגוריו, לעיר לחזור עומד שהוא
 ברשימת אותו ושילב אותו לטפח לדבריו,
 ״שיהיה .1978ב־ לעיריד, בבחירות הליכוד

 פינקלשטיין, אמר לקישוט,״ סטודנט גם
 אתה לבחירות, רשימה שעושים ״כמו
 רואים אחות, שמים רופא, שמים יודע.
 אחרי אחד אשכנזים שלושה יהיו שלא

 בפוליטיקה.״ כמו השני,
ש המועמדות, שטופס טוען איצקוביץ

 לבחירות, מועמד כל לחתום אמור עליו
 רשאי היה לא כלל ושהוא בשמו, זוייף

 העיר, למועצת בבחירות מועמד להיות
 היד. הוא שלו הזהות שבתעודת משום
באד־שבע. כתושב תקופה באותה רשום

 להיות הסכים לא הנראה, ככל איצקוביץ,
 יחד רב. זמן במשך לקישוט״ ״סטודנט
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