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 פונים בעירייה הליכוד שאנשי שחשש ולקר,
 רשימת את 1981 באפריל הקים עורף, לו

 לראש־העיריה רישמי במיכתב האזרחים.
 הליכוד, מסיעת פרישתו על הודיע הוא רוטשילד

 עתר, משה לחזור. לו קראו חודשים שלושה אחרי
ה המשתייך זאת, לעומת  שב ולא פרש לתל׳
איש. לשישה שהצטמקה הליכוד לסיעת

 גולן, מרי פנתה מחודשיים יותר קצת לפני
 ראש־הממשלה סגן של ואחותו בת־ים תושבת

.היא שקל. ליהודה לוי, דויד והשיכון הבינוי ושר

מסיקה ממלא־־מקום
ניוון־שרירים

 רוצה דוח־ אחיה ושגם יתום שהסניף לי אמרה
 הוא בטלפון. .שוחחנו שקל. סיפר איתי,' לדבר
הביתה' בא אני מתי אותי שאל

 חתמו באפריל 23ב־ לבוא. איחרה לא התוצאה
 לחזור מוכנים הם שבו מיכתב על ואבוטבול שקל

 היו הם תבוטל. שהשעייתם ומבקשים לחרות
 ולקר אך בת־יס, למען בתנועה חברים עריץ
 כוחו כפול. ניצחון לעצמו לרשום היה יכול

נחלש. מסיקה של וכוחו גדל בתנועה
 הושעו ביתי 18ב־ העניין. הסתיים לא בזה

 הם בת״ים. למען מהתנועה ואבוטבול שקל
 שבתוך בת־ים, למען הסיעה את להקים מיהרו

 אחר־כך הסביר שקל בת־ים. למען התנועה
 אינו שמסיקה מפני שעשו מה עשו וחברו שהוא
 מוסדות לטענתו עצמו. דעת על אלא בצוות פועל

 בבחירות והתקנת. החוק פי על כונסו לא המועצה
 שקל, מסיקה. נבחר המועצה ליושב־ראש שהיו

 הקואליציה מייד. נפגע עצמאית, סיעה שהקים
החופים. תיק בידו, שהיה התיק את ממנו הוציאה

 תביעת
דיבה ^

 של בשמו גם מדבר והוא שקל, אומר יום ^
 עויינות יחסי ואין פתוח שהכל אבוטבול,

 הוא שבה החצר הפיכת למרות ולקר, ובץ בינו
 החרות תנועת מצב את רואה הוא והיום קשור,

אחרת. העיריה לראשות ומועמדה
 שקל מפרישת התאושש לא מסיקה
 כשלושה לפני הסתיים שמהלכה ואבוטבול,

ועלתה. צצה חדשה ופרשה שבועות
 מסיקה ולקר. עם קשרים קשר עזה, עתרו,

 נדרש עיח כעוזרו• לעבוד מפסיק שהוא לו הודיע
 תו לעבודה והארצי האחורי בתי־הדין להתפטר.
 גולת אן־ עריץ, הסתיימה שלא פיטוריו, בסוגיית
 שהגיש דיבה תביעת היא הפרשה של הכותרת
לשעבר. המיוחד עוזרו נגד מסיקה
 עולה התביעה מכתב עירה עליו אמר מה
 היה רוטשילד כאשר לעזרן, מסיקה הורה כאילו
הקשורים ומיכתבים מיסמכים להשמיד בחו׳ל,

 הוא העיריה. ראש של בחדרו ושנמצאו במסיקה
 בת־יס, למען התנועה במישרדי לעבוד לו הורה

 כעובד תפקידו על לו שולמה המשכורת כאשר
 ציוד לגנוב מסיקה על־ידי התבקש הוא עירייה.

 עזרן בת־יס. למען התנועה לשימוש מהעירייה
 עסק וניהל מהתנועה כספים העלים שמסיקה טען

 עובדי שני עם ספינת־דיג, על בשותפות פרטי
אחרים. עיריה

ולקר. אנשי עם כיום נמנה עזרן
 כד לא אד טוב• ולקר של מצבו לכאורה

שלו. בסניף חושבים
 התנועה למועמד בסניף שנערכו בבחירות

 מועמדים. שלושה התמודדו העיריה לראשות
 מהבטחות נבע שניצחונו טוענים ולקר יריבי
עבורו. שהצביעו אנשים לשלושה שנתן
 ראשות על לקרב מתכונן ולקר בעוד אך

 אנשי בשטח. שינויים עוד התחוללו העיריה,
 למירוץ. כמועמדם קנמון באהוד בחרו המערך

 מהפעילות פורש שהוא החליט הקשיש רוטשילד
 לסיור ויצא עסקנות, שנות 29 אחרי הציבורית

 ראש סגן לשעבר קנמון, בארצות־הברית. ממושך
 לפיקוד בית־הספר בוגר עפולה, יליד עיריה,
 ירוץ עובדים, בשיכון עובד וכיום צה׳ל של ומטה
המערך. מטעם הפעם

 ומצאו חישבו ולקה ממתנגדי בחרות, פעילים
 מהמתחרים אוזו־ אף ייבחר לא הראשון שבסיבוב

 מסיקה יעדיף השני בסיבוב העיריה. ראשות על
 היחסים טיב בגלל ולקר עם ולא קנמון עם ללכת

מסיקה. עם תלך המפד׳ל שביניהם.
 יושב־ראש את כוללת ולקר מתנגדי קבוצת

 חרון ראובן ברח, יוסי לב־הר, זאב הסניף,
 יורם שר־האוצר, מתמיכת נהגים הם ואחרים.
 מתמיכת נהנים ואנשיו שוולקר בעוד ארידור,

לוי. דויד
 המועצה לכעוס להביא השואף ),50( לב־הר

 הוא במיקצועו. קבלן הוא ולקה בחירת וביטול
 ולא רבות, פעמים בארץ בתי־המישפט את פקד

 על לקנס נדח הוא 1975ב־ כנאשם. אלא כמבקר
 פרועה התנהגות על הורשע 1978ב־ הטרדה
שוב ונדון ,1976ב־ שבוצעה ציבורי, במקום

 איומים על לקנס נדח שוב שנה כעבור לקנס.
 במקום העלבה על נדח 1981 בשנת ותקיפה.
 הוא כיסוי. ללא צ׳ק משך שנה באותה ציבורי.

 על תנאי על ומאסרים לקנסות פעמים שלוש נדח
 נטויה. היה ועוד במועד, מע'מ דוחות אי־הגשת

 ולקה בחירת את הסניף אישר בינתיים
 שני־שליש, מהם תושביה אלף 150 במדים

 הם איש 431 בחירה. זכות בעלי אלף, 100כ־
 המרכזית הלישכה נתוני על־פי סעד נתמכי

 עובדי הם מהבוגרים ואלפיים לסטטיסטיקה,
 הבחירות אחרי גם לסבול, יאלצו אלה כל עירייה.

השחור. העשור גיבורי את הבאות, המוניציפליות
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