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 וכיבודים כיסא תמורת בנזידעושיס. בן־מאיו דב את ש3ו רהט שרמה

בצ״ץ׳ העיוורת בתמיכתו רכת בן־מאיר הרחיק משלמי־המיסים על־חשבון

תל עיריית ראש להט, שלמה מכנה יצד ך*
 הראשי שותפו את מקורביו, באוזני אביב,

 ראש בן־מאיר, רב הח״ב העירונית, לקואליציה
 עד סגנו שהיה במועצה, העבודה מיפלגת סיעת

 תפקידים? כפל בשל תוארו על לוותר שאולץ
הזה." ״הטיפש
 התואר על זכות־היוצרים מקורי. אינו צ׳יץ
 רבים לו קדמו שלו. אינו בן־מאיר ברב שדבק
ומ מהאיש הסולדים במיפלגת־העבודה, וטובים
בלעג. לו שקוראים כפי מ״הסוציאליסט", דרכו,

 בן־מאיר אל מתייחס ראש־העיריה
 במידה אותו הפד הוא מופגן. בזילזול

 רכש הוא שלו. לחותמת־הגומי רבה
 את הרדים ובבד בנזיד-עדשים, אותו

 שהובסה בתל־אביב, העבודה מיפלגת
 יותר לפני העיריה ראשות על במידוץ

 ברצון. מתמסר בן־מאיר שנה. 11מ־
חשבון על וכיבודים, כיסא תמורת

 למועצת־ הועבר לפועל,וצ׳ק הוצאה העיסקה
 סיפוקו על בא בן־מאיר בבית־ברנר. הפועלים

 מוסיף היקר הרכב בה: וקוץ אליה אף המלא•
 סגן־ראש־העיריה. אינו כבר כאשר גם לשרתו
 סגן־ראש״העיריה, לשמש בסוק חיים חדל כאשר
 הוא בן־מאיר אך הצמוד, הרכב מייד ממנו ניטל
, , תקו• כל מעל

 כל לרשותו, עומד עירוני נהג גם
לנסי בעיקר לו, נצרך שבן־מאיר אימת

 לפעילות או בירושלים, לכנסת עות
 תל־אביב תושבי שלו. אחרת ציבורית
 נשאו שקודם כפי הכספי, בעול נושאים

הגדול. בכרך ההסתדרות חברי בו
 על מכשיר־טלפון גם בביתו לבן־מאיר יש
 הנאה בדירת־הגג שני מכשיר זה העיריה. חשבון

 הקופה חוייבה בהתקנה בנווה־אביבים. שלו
.1984 באפריל שקל אלף 18 העירונית:

המישמר על סופרת קים, חנה העיתונאית

ובן־מאיר להט ראש־עיריה
לחותמת־גומי אותו הפך הוא

 לכת להרחיק מוכן הוא משלמי־המיסים,
מט בראש־העיריה העיוורת בתמיכתו

 סיעה בראש עומד בן־מאיר הליכוד. עם
 להוציא — שרובה חברים, שמונה בת

מנמושות. מורכבת — חריגים כמה
 במועצת־ העבודה מיפלגת את להשתיק כדי
 בבן־ מדי הרבה להשקיע צ׳יץ' נדרש לא העיריה

 מכוניתו את בשבילו רכש הוא אומנם מאיר.
 הזה (העולם תל־אביב פועלי ממועצת הצמודה
 היתה זאת אך ,1983 מודל 504 פזיו ,113.11

 בראש שנועדה כבדה, היותר הישירה ההשקעה
 של חסרת״המעצורים תאוותו לסיפוק וראשונה

לגדולות. השואף הקטן האיש
מכו — תקדים בגלל — מצמידים בעיריה

 ראש־העיריה רק בשכר. לסגני־ראש־עיריה נית
 שיפמן דויד צמודה. למכונית החוק, על־פי זכאי,

 ה־ את פרץ בעיריה, החזק האיש שהיה המנוח
 גם קיבלו מייד צמודה. במכונית וזכה מיסגרת
 זאת, נימקה העיריה עירוני. רכב האחרים הסגנים

 שהצמדת בכך חיובית, החלטה שהתקבלה אחרי
 אחזקה להם לשלם תחת לסגנים, עירונית מכונית

הדלה. לקופה יותר כדאית קילומטרים. לפי
 כבר היו לא כסגן, לעיריה בן־מאיר כשבא

 לא במיוחד בשבילו, מכוניות העירוני במוסך
 העירוני, התקן .504 ו פז אותו עליו. האהוב הדגם

 .504 ו פז כולל אינו מועצת־הפועלים, של זה כמו
 בן־ וולוו. אז היקצו גריפל וליגאל שיפמן לדויד
 ייפגע מעמדו כי העיריה את לשכנע הצליח מאיר

 ממועצת 504 הפזיו את בשבילו ירכשו לא אם
הפועלים.

בעיתו אלה פרטים לראשונה חשפה בתל־אביב,
 היא מטרפה. מרפה היא אין .1984 בדצמבר נה,

 ברשות ונבחר־ציבור סגן־ראש־עיריה כי מצאה
 לא אך אחזקת־טלפון, בתשלום רק זכאי מקומית

בהתקנתו.
 דורש הוא התקנה. בכיסוי הסתפק לא בן־מאיר

 של השוטפים בתשלומים גם לשאת מהעיריה
 קבועות. והוצאות שיחות ניהול קרי: האחזקה,

 הראשון — שלו האחר הטלפון מכשיר באמצעות
 שלו שיחות־החינם את מנהל הוא — בביתו

 העולמות, משני ליהנות מבקש הוא כחבר־כנסת.
הציבור. חשבון על כמובן

 שילמה העיריה כי עוד מצאה קים
 שקל אלך 80כ־ 1984 בסוך לבן־מאיר

 בירושלים הכנסת במיזנון דמי־כיבוד
 שהגיש הקבלות על אך ובמיסעדות,

 זאת הכיבוד. מטרות את ציין לא הוא
 העובדה אך על — להדגיש חובה —

 אש״ל מדמי גם נהנה בן־מאיר שח״ב
הכנסת. לו שמשלמת נדיבים
 את ניפח בן־מאיר כאשר גם עיניים עצם צ׳יץ'
 מתח מחדש, ריהטה עיריה, בעובדי לישכתו
 כראש מתנפח הוא לא. ומה ריצפתה, על שטיחים

 מקבלי־שכר שישה עד חמישה אגף־התחבורה.
 מנהל סגן־ראש־העיריה: כשהיה סביבו התרוצצו
 סתם פרלמנטרי, עוזר מזכירות, שתי לישכה,

 עירוני. נהג בפעם פעם מדי גם לו מקצים עוזר.
 ועקב מעשיו על הביקורת בגבור לאחרונה, רק

 משהו לקצץ בן־מאיר הסכים התקציבי, המחנק
מזכירה לו נותרו אותו. הסובבים הפקידים בצבא

 מוסיף הוא חלקי. נהג וכמובן פרלמנטרי, ומזכיר
 אירוח לצרכי בעיקר העירונית, מהקופה לינוק

ראוותני.
 מעורר הוא אותו. מתעבים בעיריה בכירים

 מה־ עסקנצ׳יק של רגם בו רואים בחילה. בהם
 כי חוששים הם הותיקה. המפא״יית גווארדיה
 ב״יצי־ העיריה את יציף הוא במאוחר או במוקדם

 במקומות־העבודה שנהג כפי הסיפרותיות, מתיו״
במועצת־הפועליס. לרבות הקודמים,

 הוא עליו. אומרים ספרים,״ משלשל ״הוא
 רושם הוא חוברות. מכין הוא הרף. ללא כותב

 גם משמיע, שהוא מילה כל זיכרונות, ביומניו
 המילים נפלטות כך אחר עצמו. אל מדבר כשהוא

 מועצות־ של למחסנים הישר ממכבש־הדפוס
 ענקיים קונצרנים הסתדרותיות, חברות הפועלים,

בתור. תל־אביב עיריית ועכשיו - כור כמו
אחת: גמילה

בדיחה
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הבו קולות את לרכוש כדי חוברת בתל־אביב
 נעשה ״זאת המלבב: תצלומו שערה שעל חרים,
 סיעת ,מצע 1988 — 1983 הבאות, השנים בחמש

זזעיריה.״ ראשות לכיבוש המערך

 פתיחה שעות של גמישה מערכת תופעל •
וחנו ציבוריים מישרדים בתי־ספר, של וסגירה

 רבות שעות על התנועה עומס את לפזר כדי יות,
יותר.
 המוניות לענף מיוחדת תשומת־לב תינתן •

ציבורי. כשרות
 ויוסדר מוניות לבעלי מרכזי מוסך יוקם •
 בתחומי ודן אגד של והמוסכים החניונים נושא
 ה־ ולנוחיות באוטובוסים הטיפול לייעול העיר,

אוכלוסיה.
הצי ההיסעים מערכת כל מחדש תיבדק •
 ותכיפות העיר על־פני הקווים פריסת לגבי בורית

השונים. בקווים הנסיעה
 סואנים בצמתים עיליים גשרים 20 יוקמו •

 המעבר בטיחות ולהגברת התנועה קצב להחשת
הולכי־הרגל. של

 בן־מאיר דב של הדיברות 14 על
בדיחה. אחת: במילה להגיב אפשר

 שיפמן, דויד לקודמו, מהשוואתו מנוס אין
 הכרך. של בתחבורה בזעיר־אנפין מהפכה שחולל
 באישיותם: מתמקד השניים בין היסודי ההבדל
 ועוד: בלתי־נלאה. פטפטן האחד יעיל, האחד
 בן־מאיר, אל מתייחסים הבכירים העיריה גורמי
 אין אליו. התייחסות אין דבר. שום רוח, היה כאילו

 צ׳יץ׳ בפניו. גם בו מזלזלים מילה. כל אצלם לו
בנושאי בעיר מתבצע לא דבר מאוד. קצר מחזיקו

 ודא וגבעות, הרם הבטיח הוא
הזה היום עד אחד שטר אף פרע

 15ב־ וגבעות הרים הבטיח הוא
ה הכספי; המטרופוליטני; תחומים:

 התחבורה; והשיכון; הבינוי כלכלי;
 הרווחה, והאמנות; התרבות החינוך;

והפ הספורט ואיכות־החיים; הבריאות
 והקשישים; הגימלאים הגופנית; עילות
 והנקיון; התברואה החוק; ואכיפת הסדר
התיירות. יפו; לערביי הדאגה הדת;

 כאן התחבורה. בתיק נושא הוא
התחיי 14 תל-אביב לתושבי הבטיח
 אחד שאך לפרעון, שטרות — בויות
היום: עד נפרע לא מהם
 והם איילון נתיבי של הבניה קצב יוחש •

.1985 סוף עד יושלמו
המרכזית. התחנה ותופעל תושלם •
 לפיתרון (מונורייל) עילית רכבת תופעל •
 של הרחבים רחובותיה לאורך הסעה של חלקי

 בן־ שררות ירושלים, שדרות העיר(איבן־גבירול,
וכו׳). רוקח, שדרות גוריון,
תחתית. רכבת של בבנייתה יוחל •
 מיפרקיים אוטובוסים לשירות יוכנסו •

 העירוניים האוטובוסים וכל בתכולתם) (כפולים
 מתממש שחלקו יחיד סעיף (זה אוויר. ממוזגי יהיו

 של כתוכנית לא אך דן, שמנהיג השינויים בשל
בן־מאיר).

טלוויז בקרה רמזורים, מערכות יופעלו •
 תחבורה של וסידרי־העדפה צמתים על יונית

ה ברחובות הנסיעה מהירות להחשת ציבורית,
עיר.

העירו הכבישים להרחבת פעולה תיעשה •
 המיר־ הזזת על־ידי נתיבי־תנועה והוספת ניים

 מיפרצי־חניה והקמת הבתים לקירות עד רכות
לאורכן. מוצלים

 חניונים של המהירה בהקמתם יוחל •
 מלכי־ לכיכרות (מתחת תת־קרקעיים ציבוריים
 גן־מאיר היכל־הספורט, היכל־התרבות, ישראל,

 הישנה, המרכזית התחנה (במקום ועיליים וכו׳)
 בשוקי הסיטוני, בשוק שוק־הכרמל, בדרום

ועוד). ועליה, בצלאל
 אשר וסיירת־חניה, סיירת־תנועה יופעלו •
והחניה. התנועה חוקי את מיידי באורח יאכפו

 את עוקפים כולם צ׳יץ׳. מעורבות ללא תחבורה
בן־מאיר.

 ראש־ בלישכת מתכנסים האחראים הגורמים
 מסוגל אינו הוא בן־מאיר. על ופוסחים העיריה

 המנכ״ל. הגיזבר, הפנימית. במערכת דבר להזיז
 בכלל. בו מתחשבים לא ואחרים מהגדס־העיריה

 שליטה כל לו שאין בגורמים בביצוע תלוי הוא
 היומן אומנם, אצלם. מעמד שום לו אין עליהם.

 אך אין־ספור, ופגישות בישיבות צפוף תמיד שלו
 תמיד הוא האלה. ההתכנסויות מכל יוצא לא דבר

 אינו תחום בשום אר דברים, ואחד במיליון עסוק
מתעמק. או בקיא,

 התמסר הבדלות, אלף להבדיל שיפמן, דויר
 קצרה בתקופה הישגים וקצר לתחבורה כולו

הרא שנותיו בארבע סמכותי. היה הוא יחסית.
 הכרך תושבי לתחבורה. השתעבד בעיריה שונות

 הוא דברים. הזיז הוא ובשיפורים. בשינויים חשו
בדרכו. צ׳יץ׳ את ניווט הוא בולדוזר. היה

 הוא אגף־התנועה מנהל לבן־מאיר: מזל לו יש
 אינו הוא אומנם פלדמן. שלמה מיקצוען, מהנדס
 אך פרוייקטים, לקדם מסוגל אינו וגם ״פושר"

 די אין אך — מיקצוענותו בכוח בעיות פותר הוא
 עורקים, מהסתיידות הכרך את להציל כדי באלה
נע. שאינו גדול אחד מפקק

 בן־מאיר מתראיין־מתנפח בפעם פעם מדי
 פרוייקטים, ב״קידום" מתפאר הוא בתיקשורת.

 על המראיין טפח בדבר איילון. נתיבי כמו
 לפיטפוטיו: שהאזין אחרי בן־מאיר, של שכמו

 בהנעת הוא בן־מאיר של ביותר הבולט ״הישגו
 מהיר ב״צימצום וגם איילון■ פרוייקט גלגלי
 וזאת... כתל־אביב,״ תאונות־הדרכים של ומקיף

דנוור." סנדלי הנהגת של ישירה ״תוצאה
מעו דברים היו לא בעלמא. דברים

לם.
 הבטחות
בסיטונות

 היוצ־ שזכות הישגים לעצמו זוקף ן־מאיר ^
 בעיקר לקודמיו, כולה שייכת שלהם רים ₪1

ה־ היתה בזמנם שיפמן. ולדויד רמות לחייקל
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