
ר ״בכל ב אותי!״ מאשימי□ באילת רע ד
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״וילה עוד לעצמו לבנות כשף  שאל !
 ״שימי :אמר איתי, שהיה ידידו, האזרח.

 ,450 רק לבנות מותר בנייה. חריגת לב,
מרובעים.״ מטרים 600 בנה ראש־העיר

ש כך, אחר לי השביר ראש־העירייה
 הראה אזרח אותו שונה. הבנייה תקנון

 לפתח המידרכה שעל הטינופת את לי
ראש־העירייה. של ונבנה ההולך ביתו

 יבול אני ״מה :לי אמר כ״ץ גדי
בנייה." בהליכי הבית לעשותז
 : איתם ששוחחתי האזרחים את שאלתי

 פעמיים כ״ץ גדי נבחר מדוע כך, אם
 שנערך ושקר עיריית־אילת, ראש לתפקיד
 השיכויים בל לו שיש מוכיח, זה־עתה
אומ האזרחים השלישית! בפעם להיבחר

 טוב יותר מישהו אין הבעיה. זאת : רים
ב״ץ. מגדי

 מ- אחרים, אזרחים גם פוגשת אני
אנ אילת. העיר של המצליחה השיכבה

מפו בבתים המתגוררים עשירים, שים
 שלהם, מראש־העירייה מרוצים הם ארים.

תלונות. אין להם
 שכונות את לי שהראה אחרי ב״ץ, גדי

 כשף במה מושג לך ״אין אמר: הווילות,
 כשף שהשקיע אחד אין הזאת, בעיר יש

 רוצה את כמה. פי עשה ולא באילת
 בבנקים, תשאלי ז אילת תושבי על לדעת

כאן.״ זורם בשן• במה לך יגידו הם

 הולך לאן לי מראה מתקומם, ב״ץ
 חדשים, לפארקים :העירייה של הכשף

 ראש־ לבתי-טפר. לכבישים, לתאורה,
 המקשי- את עושה שהוא שבור העירייה

 עירו לו משיבה האם אילת. למען מום
!מטבע באותו

■ י■ ■
 איך ראש־העירייה, אדוני #

לאילת? ,הגעת
 תפקדי •מאוד. טוב לי הלך בצנחנים, הייתי
 סמ״פ, הייתי להדרכה. ישאלך רצו משגע,
להת רוצה אני להדרכה, אם חבר׳ה אמרתי

 לא אתם ואם מ״מ. רוצה מאל״ף, חיל
הצבא. את עוזב אני מסכימים,

קאריי• עוזבים כקלות כל־כך •
כצבא? מצליחה רה
 בצבא. להיות אהבתי מאוד בקלות. לא
 היה זה מצטיין. חניך הייתי קורס בכל

הת קי־הנפט. את בנו אז יבדיוק ,1957ב־
 קרבי, קצין אני בקדהנפט, לעבור חלתי

 אמרו בקו־הנפט. בנגב שומר להיות הלכתי
 בוגר שאני ראו מילאתי, טפסים. למלא לי

 :לי אמרו במכונאות, מיקצועי בית־ספר
 שומר, להיות בשביל טוב מדי יותר אתה
 יותר זה מפעיל אמרתי: מפעיל. תהיה
 כסף, יותר לי אמרו ז כסף פחות או כסף

בסדר. אמרתי
 התחלתי בפארן. למשאבה אותי שלחו

החברה, את קנה לשרוטשילד ואז, לטפס.

באיות המצרי הקונסול עם כ״ץ
!אדיו פנתה הנאנסת דרוזי. שוטר בגדל גרם הפרשה .לכל

או ראש״חעירייה נמשך. שלנו השיור
 גיישתי לקשיש, מועדון פח ״הקמוני מר:
 בבית־החולים נמרץ לטיפול למחלקה כשף

 יודעת ואת לבית״הקברות, בביש ובניתי
ל דואג שאני !התושבים אומרים מה

שלי.״ עתיד
 ראש־העירייה. של לביתו מוזמנים אנחנו

 צנוע, טיפוטי, ישראלי חד״קומתי בית
 גדי אותנו. מקבלת אשתו, ורדה, נעים.

 הווידיאו, מכשיר על שאראה מתעקש,
 ורדה עברון• רם לו שערך הראיון את

 מראה ראש-העירייה ועוגה. קפה מגישה
 לו חשוב שלו• אלבום־התמונות את לי

 ליצור לו חשוב עליו, חושבת שאני מה
חיובי. רושם

 אינם התיירים קשה. במצב אילת העיר
תו כולם ריקים. חצי בתי-המלון באים.

 שתיפתח התיירות, בעונת תיקוות לים
 הזרים הפועלים פרשת בנובמבר. 15ב־

 כבוד טושיפה אינה הערביים והפועלים
 החזק השטח היה לא מעולם שכבוד לעיר,
 מילחמתו זו שאין מתעקש ב״ץ גדי שלה.
 שירות״התע- מילחמת אלא בזרים, שלי

 לו אין במה עד להמחיש בדי שוקה.
 במה לי מביא הוא הערבים, נגד דבר

ה מידידי ״במה של בשיגנון שיפורים
טובים.״
 ראש־ נגד מנהל שבילי בשם אזרח

 לכך גרם הוא פרטית. מילחמה העיר
 ב״ץ. בגדי שהטיח האשמות יחקור שזיגל

אש מכל ינקי זכאי יצא ראש״העירייה
 מצא לא זיגל אם :אומרים באילת מה.
בשדר. לא שמשהו שימן דבר, שום

 חובות אין אילת שלעיריית העובדה גם
 להרים הגונים אזרחים לבמה גורמת

 משום חובות, אין ״לעירייה :ולהגיד גבות
בבנק." הכשף על שומר ב״ץ שגדי

ל־ לעבור לי ואמרו קצא״א את הקימו
והיא ורדה. עם התחתנתי בדיוק אילת.
לא! אופן בשום אילת, :לי אמרה
ש־ או בעיה, לי יש• חבר׳ד■ : אמרתי

 בסוף לאילת. עובר שאני או נשוי אני
 נעשה מה, יודעת את לוורוד,: אמרתי
 לתל־אביב. נחזור ילך, לא לשנה, הסכם

 אני ואללה לטוב, אז שנחשב בית, קיבלנו
 היום הזה, הבית את לך להראות מוכרח

 ראתה ורדה בשכונת־השיקים. נמצא היא
 אגיד אני מה יומיים. ■בכתה הבית את
 בית־ פאנלים, איפה דלתות, איפה לך,

 יומיים אחרי טוב, ביחד. ואמבטייה שימוש
 שזה העולם, סוף לא שזה והבינה נרגעה

 לשנה. הכל בסך
באילת? אתב ומאז •

 שנה, נגמרה י רצה את לאן רגע־רגע
 ? לתל־אביב לעבור רוצה : לוורדה אמרתי

 בוא גדי, מה יודע אתה לי: אמדה היא
 היו באילת כילם שנה. לעוד נסיון נעשה

 וכך, נורמלי. לא כיף היה זה צעיריב, אז
 את ניסינו שנה כל שנים, המש במשך
 בקצא״א שהגעתי עד שנה, לעוד אילת

 של־ וידעתי סגן־מנהל־המיפעל, לתפקיד
 תמיד הם כי אגיע, לא המנהל תפקיד
 אקדמי. תואר עם מבחיץ מישהו הביאו

 אקדמי, תיאר לעצמי לרכוש החלטתי
מהנדס. להיות
 יש תיכון, שנים שלוש סך־,׳,כל ל.י היו

 ברמת־ בציפים שלי חניך שהיה בדור. פה
 בוא פוקסי, :לו ואמרתי אליו פניתי גן,

 לך. אגיד אני מה יאללה, אותי. למד
 צייר עיפרון, לקח הוא הראשון בשיעור

 גדי, רואה אתה לי: ואמר הדף על משהו
 הבן־אדם קולטת, את משושה. נקרא זה
 להיות רוצה אבל משושה, זה מה יודע לא

מהנדס.
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 בחיגות־ וגמרתי ליום שעות 16 עבדתי
 החוצפה לי והיתד, ראשונה, במכה בגרות
 להתקבל, הצלחתי לא לטכניון. ללכת

 עברתי השניה ובפעם שנה, עוד היכיתי
 באילת לך, אגיד אני מה הבחינות. את

 אתה מהנדס, תהיה אתה ממני, צחקו כולם
הא לא לטכניון, כשהתקבלתי משוגע?

 לחיפה. עוברים טוב, :לאשתי אמרתי מינו.
 אתה אשתי? לי אמרה מה יודעת את

באילת. נשארת אני לחיפה, עובר
 מדברים מד, על הבנתי ולא בכיתה ישבתי

 לך, אגיד אני מה נופל. שאני חשבתי
 הכי ציונים עם הטכניון את גמרתי בסיף

 ואז, בפקולטה. רביעי שלישי. גבוהים,
 ב־ לעבוד עמדתי טכניון, שגמרתי אחרי

 קיבלה אשתי בתל־אביב. 'קצא״א מישרדי
 יודעת את הבית, ליד ברמת־גן, עבודה

 ? הבית ליד עבודה לקבל למורה זה מה
 קורא בצפון, למגורים מוכן היה כשהכל

 יש ואומר: החברה מנהל שיף, ישורון לי
רו המנהל, את לפטר צריך באילת, בעיה
 אומר נורמלי בן־אדם באילת. אותך צים

אמר אני ההצעה, את אשקול :כזה ברגע
 אשתי עכשיו. יורד אני ישורון, לו: תי

ל אמרתי למטה, באוטו לי היכו והילדים
 צריכה היית לאילת, יורדים וזבר׳ה. הם:

שימחה. איזו לראות
 של הבחירות לפני שנים, חמש אחרי

 צעירים מקבוצת חבר׳ה אלי באו ,1973
ב לשחות מספיק גדי, לי: ואמרו באילת
ראש־העיר. תהיה לבחירות, הלך שמנת,

השמנת?■ על ויתרת ואתה •
למ לבן־אדם סביר זמן זה שנים חמש

הז שזה הרגשתי בתפקיד. עצמו את צות
הלאה. ללכת מן

? העבודה סיפלגת חכר היית •
 הייתי לא מיפלגתי, עסקן הייתי לא
 מיס־ חבר הייתי לא עיריה, מועצת חבר
 תהיה :לי אמרו מהסיפלגה, אלי באו לגה.
 לא התמודדתי? מי ונגד המועמדים. אהד

 ומזכיר ראש־העיר סגן נגד מאשר פחות
 פוליטיים אריות שני מועצת־הפועלים,

 פרצה ואז כמועמד. נבחרתי הקטן ואני
 ראש־ איי ומאז יום־הכיפורים מילחמת

 עיריה. כראש נבחרתי שוב 1977ב־ עיר.
מ אילת תושבי חישב, ציבור יש באילת

 המערך של אחד כל על לכנסת צביעים
 זה לעיריה זאת לעומת לליכוד, שניים
 מים־ מצביע בעיריה המוחלט הרוב הפוך,

אי בסיס על הן הבחירות העבודה, לגת
 עצמי את רואה ולא פה אני הנה אז שי.

 בפירוש אני כראש־עיר, לגמלאות פורש
שלי. למיקצוע לחזור רוצה
כ אנשים הרכה די פגשתי •
 חזרת אילו שמחים שהיו הזו, עיר

הקודם. למיקצועך
 לא טוב ? מה שיעורי־בית, עשית את
ב משהו, מחפשים תמיד מרוצים, כולם

 ליפול קל לא זה כאלה. תמצאי מקום כל
מ לא כשאת ראש־עיר, כמו תפקיד על

פוליטיקה. דרך לזה גיעה
 להיות לך עושה זה מה •

העיר?־ ראש־
 בעיקר סיפוק, הרבה כל־כך בזה יש

רו מייד עושה שאתה מה כל ביצירה,
 בעיות, עם להתמידד גם אוהב אני אים.

 אני שוחק, זה אבל אתגר. הרבה בזה יש
 ואני אחת קדנציה עוד הקצבתי לעצמי

 העיר בראשות קדנציות שלוש אפרוש,
? קדנציות שתי לא למה •מספיק. זה

 שאני כמו לבריכה הקופץ ראש־העיר.
 שנים לשלוש־ארבע לפחות זקוק קפצתי,

והי קשרים וזה לשחות. יודע שהיא עד
 ראש־עיר מאלף. החומר ולימוד כרויות

לימד והוא כישורים של למיטען זקוק כזה

 העיר הראשונד בתקופה עבודה. כדי תוך
 צריך ואתה אנשים מכיר לא אתה סובלת,

פו אני טלפון בהרמת היום, הרים. להזיז
 חידשים. לי לוקחים היו שפעם דברים. תר

 הכיסא על סטאז׳ לעשות גומר שאתה ועד
לדעתי, לכן, הקדנציה. לך עברה שלך

 קדנציה מאשר ליותר זקוק טוב ראש־עיר
 שלו, העבודה את טוב לעשות כדי אחת
 ראש־ ליד שהתחמם אדם הוא כן אם אלא

 ממנו, שלמד לידו, שהיה הקודם, העיר
 מקומו. את לרשת ידו על שהוכשר

יורש? לך מכשיר אתה •
חושב אני אבל איש. מכשיר לא אני

טובה. שיטה שזו
 שיתחמם איש על מדבר אתה •

לבריכה לקפוץ ייאלץ ושלא לאורך

 שההזקויס לאיבה
!ש ט ג ר דג שר

 ״ טזעס הס!תגיש
!שלי אמא של לוחם

 כך אם מדוע אתה. שקפצת כמו
?■ אלטרנטיבה לך מכין אינך
 תחליף. לי יש שכרגע חושב לא אני

יצו הבחירות שלקראת לעצמי, מתאר אני
בי. להתחרות שירצו אנשים, מיני כל צו

 כורהה, לאברהם כקשר מה •
 מיפלנת של המקומי הסניף מועמד

לראשות־העיר? העבודה
 העבודה, מיפלגת של האילתי בסניף
 חמישים בורדה, בעד הם אחוז חמישים

בעדי. אחוז
שהוא כך, אם קרה, איך •

״ הסניף? כמועמד נבחר
חי סקר ערך העבודה מיפלגת מרכז

 משמעותית בצורה הראה והסקר צוני,
גדו הבחירות את לקחת שסכויי בילטת,

ש מעוניינת מאוד היתה המיפלגה לים•
הבאות. לבחירות המיפלגה כנציג אלך
הח על וטו הטילה היא ואז +

 בודדה את לבחור הסניף לטת
? כמועמד
 במועצת בורדה למחנה אמרה המיפלגה

תבח יאל זזלטוה שום תעשו אל סניף:
ל לדבר. לבדוק, רוצים אנחנו איש, רו

דרי למרוח הדרך. אצה וקבוצתו בודדה
 בחירות לערוד התעקשו הם המיפלגה, שת

 המיפלגה אי־הבנה, למנוע כדי פנימיות.
 הבחירות. את לקיים לא מיברקים שלחה

הק להשתתף. לא לאנשים הוריתי אני
̂  כך אותו. ובחרה באה בורדה של בוצה
 אלא בורדה את בחרה הסניף מועצת שלא

הסניף. ממועצת 50^׳

הס ללישכתך שנכנסתי לפני •
תוש עם דיברתי כעיר, תובבתי

 סובלת שאילת הרגשה לי יש בים♦
 ותיקים ותושבים מדמורליזציה,

 קורה לדעתך :מה העיר, את עוזבים
?׳ באילת
 השמועות תיקשורת שבה עיר זו אילת

 היא אילת בארץ. ביותר המפותחת היא
 על יודע אחד כל אי־בודד, סיר־לחץ׳

 ויש עוזבים ותיקים ששני מספיק כולק.
 עוזבים? איזה עוזבת. העיר שכל שמועות

^ ? וגדלה הולכת שאילת יודעת את
 העזיבה אחרי עוקב אתה איך •

התושבים? של אי־העזיבה או
תו יום כל לספור יכולה לא את תראי,

 המצב מה לדעת יכולה את אבל שבים,
הכי ובמוסדות־החינוך במוסדות־ההינוך.

בגי רק מדובר ולא וגדלות, הולכות תות
והבינו הגדולות בכיתות גם טיבעי, דול

 שיש סימן גדל, התלמידים מיספר ניות
 השמועות חרושת לך, אגיד אני מה יבוא.

 כל אז עוזב, ההוא משהו. שזה פה, עובדת
!עוזבת העיר
 הוא בתיירות המשכר גם •

? חרדשת־שמועות שד תוצאה
 ללא־ספק, זה בנסיגה, שהתיירות זה
 מתבטא שזה כמו עוצמה. בכזאת לא אבל

ש בעיתונים כתוב הנה בבלי־התיקשורת.
 בואי צ׳רטר. טיסות שלוש תהיינה השנה

עשרה. אחת שתהיינה לך אוכיה אני
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במסי־ מגזימים בהחלט הם אבל רק, לא

המידע. רת
 את להכחיש יכול לא אתה •

 שוודית שחכרת־תיירות העובדה
תיי סאות לכאן שהביאה גדודיה,

 ״י השנה ביטלה שעברה, כשנה רים
טיסותיה. כל את


