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 ראשון צעק רק״ח, ח"נ זיאד, הגולן. וברמת המערבית
 הערביות. מהרשויות חבריו שאר בל הצטרפו ואליו
 המועצה ראש מצד חסרת״פשרות להגנה זבה גלעד

הליברלים. ח'כ שליטא, בני מנחמיה, המקומית

*11| ר1ח1ח ך  דורש נצרת, עיריית ראש \
 ולהפטיק מהבמה להוריד 11\ 1 #| .1111

 מועצת יושב״ראש גלעד, ישראל של התבטאותו את
בגדה התנחלויות שמונה המייצגת מעלה-אפרים,

ן 1ך ך ך1 ך י ־  עם מתייעץ אילון(במרכז), פינחס של מחליפו ן
1 1■  תל״אביב עיריית ראש טגן גריפל יגאל תיו, 11^1 ■

 יושב״ו מיבנה, שיטרית ומאיר תבורי של מקומו ממלא מאל),
ב! הרוחות את להרגיע אין המקומי, השילטון מרכז של החדש

ן11ך ך ן ך  השילטון מרכז ויושכ-ראש חולון עיריית ראש |1ך1\1 ך
ו 111 11 .1  בישיבת הרוחות את להרגיע מנטה המקומי, |1 / \

 הפטיש את הניף 76ה־ בן אילון מחליפו. את שבחרה השילטון מועצת
המהומה. את לבלום התקשה אבל קולו, את הרים ואף באוויר שלו הקטן

■11111171 \ |ן| | | ך ה את מנצל בני-ברק, עיריית ראש |11|11ר
בחי רקע על באולם, שפרצה מהומה | □1111 1 1\ 1111111 ן

 וצעקות אילון, של כמחליפו הדתית, הכפייה נגד כלוחם הידוע תבורי, רת
ישראל. תורת שונא בחירת נגד והתבטא הערביות, המועצות ראשי

 קרא טירה, המקומית המועצה ראש עם מהלומות
 חותמת .אתם הקומוניסטים: המועצות ראשי לעבר
 שמחוץ אחר-כף, סיפר שליטא הק.ג.ב.־ של גומי

במתפרעים. מכותיו את מפליא היה הוא לאולם

ו ר \ ך ו ו ך ו ך ו ■  נגד המיתקפה את מנהל ■
^ #111 \ ש הערבים הרשויות חברי 1□
 ההתנחלויות דובר של מהבמה הורדתו את דרשו

לחילופי הגיע שכמעט בעימות שליטא, גלעד. ישראל
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11*1X11: בני של סיעתו וחבר תל־אביב עיריית ראש סגן 11י1ז1ך 
# 1 1 4| / הצפו הח"כ השתוללות את לעצור מנסה שליטא, ■11^

 ותאורת העיתונים מצלמות מול הערבים. עמיתיו כנגד ממנחמיה ני
1 לשווא. אן שליטא, את להשתיק באחרונה, שרזה כספי, גיסה הטלוויזיה

 להיות אמור היה האירוע ■
 של בחירתו עמדה הפרק על חגיגי.

 ה- מרכז של החדש היושב-ראש
 היוצא, הקשיש המקומי. שילטון
 שבאולם בטוח היה אילון, פינחס

 כרגיל, תתקיים, הפיס מיפעל פית
 כצפוי, שלא אבל, רגילה. ישיבה
 נאומו. בסוף כבר המהומה החלה
 המקומית המועצה ראש פוגל, דרור

 מרכז חבר גם שהוא רמת״ישי,
.עכ לעברו: קרא תנועת״החרות,

 של 1 מספר הנוכל לדבר סיים שיו
 על מהומה פרצה אחר-כך ישראל.'

 י הער- המועצות חברי דרישת רקע
 הכבושים מהשטחים שנואם ביות,

 אנשי הטון את נתנו שוב ידבר. לא
שני שליטא, בני בראשות הליכוד,

הער עמיתיהם את להשתיק סו
 איימו הרי בכך די לא ואם ביים.
 קטנות מקומיות מועצות 25 ראשי

 המקומי, השילטון ממרכז בפרישה
 של תהליף עובר שהמוסד בטענה

 תל- עיריית ראש פוליטיזציה.
 שהוא הודיע להט, שלמה אביב,

 שמרכז משום הכינוס את מחרים
 אימפו- גוף הוא המקומי השילטון

 התכוון לא בוודאי הוא טנטי.
החמישי. ביום האחרונה, לישיבה


