
הם שרו טונים הבי מהחברים שכמה אומו ץ, נ״ גדי אילת, עיריית ראש
מחריו לו שאיו טוען עיוו, תושבי של להאשמות : משי! עונים,

ל מחר לתיירים אלא מקומית, לתיירות כנוייה 1 ר! אינו אילת נ׳ ומורה

 ים מממש דק !ותושבים
 !ואש־וחעיו. את ותסס
 את כשבניתי אפילו
 לבית־וזקבחת, חסנ׳ש

לעתיד וואג שאו אומרו

 בשלם, משם ומפל
 אבטלה, שיש

 ? סלה מה למה. באים
 :׳הווים לבל ישמו אני

!ממה לנו

ורווי, שד, שולמה ׳מוהל
 מזנט״ן, שבו בתואר זנה ,

 מישהו ועלנוא שדלה תם
 ׳ומאה ד שיש יר להג

!לערבים

 החלטתי אף לא וה
 ומאילת, העורבים את לגווש

 נדבעים למה ומדן לא אני
זזברים. מזו■ יבל לי
התעשתה ועווש זה

 זה ומה יודעת את
 זיגל, הסווה!של לעסו

נסי? ולצאת
 את כשראית* נבהלתי .

שלו חחסיוה טבניסת

 שתי יהן ומי ששלם תשאלי
 מסדססת הכי הסריס

 לו *גיירו בישראל,
יוושדס:ואילת,

׳תדאמב ולא

י אותי! 0אורוד7ו נאילוו
 הוא כ״ץ, גדי עיריית״אילת, ראש

 לסיבוב אותי לקח הוא מרץ. מלא גבר
 לשכנע ברי עצומים, מאמצים ועשה בעיר
 לפיתוח ענקית תרומה תרם כי אותי

אילת.
כתיי בעייתית. עיר היא כ״ץ של עירו

 בשנה פעמים ארבע בה מבקרת אני רת,
 הקבוע המסלול אילת. את מפירה ואיני
בית הוא אחרים, תיירים של כמו שלי,

 למעשה, נלסון. רפי של והכפר המלון ,
ל משתדלת לאילת, גבי את מפנה אני

ומבתי- המכוער התיירות ממרכז התעלם

י נ
 ומתרכזת יותר, עור המכוערים השיכון

המיפרץ. של המדהים ביופיו רק
 גדי התעשייה. לאיזור עולים אנחנו

 ה- את משפצת שהעירייה מתפאר, ב״ץ
 את מביר האיש כבישים. בונה איזור,

 כל מכיר הוא ספק, של צל כלי עירו
 ועל תוצרתו על באיזור-התעשייח מיפעל
והס מכוער שיכון לי הראה הוא נעליו.

 של השיקום פרוייקט שזהו בגאווה ביר
 הדירות אחת כי התגאה, אחר״כן אילת.
באילת. הראשון ביתו היתה בשיכון

שפופולריות יודע ב״ץ הלאה. נסענו

 החזק הצד בדיוק אינה התושבים בקרב
 שעות כמה ישבתי לכן קודם יום שלו.

עי מכל התפנח ראש-העירייה בלישכתו.
התד לו חשובה הראיון. לכבוד סוקיו
 מה עליו, חושבים מה לו חשוב מית,

בעיתונים. עליו כותבים
 וחברמני, ישיר בסיגנון מדבר הוא

מב הדבר רחוב. ביטויי בהרבה משתמש
 מדבר ״אני לרגע. עוצר הוא אותו, היל

 בכה תכתבי אל אבל חבר, כמו איתן
פ״ץ. מבקש בעיתון,״

יורה טוב, מרואיין הוא ב״ץ גדי

 לפני שאלה. לכל תשובה לו ויש מהמותן
 שוחחתי — שיעורי״בית הכנתי הראיון

 שקיבלתי התמונה רבים. תושבים עם
 שלילית. ברובח תיתה ראש״העירייה על

 אזרח אישית. בהתחשבנות אותו האשימו
ומת כפקיד פועל שכ״ץ לי, אמר מכובד

 שהאיש אמר, אחר חדש. רעיון לבל נגד
אז בלתי-מוטברת. נקמנות על-ידי מונע

 ״בנה לשכונת אותי לקחת טרח נוסף רח
 הווילה את לי להראות כדי ביתך״,

 כרגע המתגורר כ״ץ, של ונבנית החולבת
לראש״העיר יש ״מאיפה חד-קומתי. בבית
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