
 אגף- היה בן־מאיר של בעידן אך כתובת, עירית
 אלא במשרד־התחבורה רק לא חורג בן התחבורה

 שום לבן־מאיר אין מהנדס־העיריה. אצל גם
 או שנים) ובינוני(חמש קצר לטווח תוכנית־ביצוע

 של המבישה בפרשה אפילו שנים). (עשר ארוך
אשראי, מבקש הוא בשבילה שגם סנדלי״דנוור,

שלה. האבא אינו הוא י
רו אמנון — אלא היה לא היוזם

 יחד חבר־כנסת. רק כשהיה בינשטיין,
 פגישה יזם הוא צ׳יץ׳, הקרוב, חברו עם

 בשני קורפו חיים שר־התחבורה אצל
 לרשויות פיקוח פמכויות מתן נושאים:

 דנוור. סנדלי חניה; בנושאי המקומיות
מפב״ל־ גם חלק נטל ישיבה באותה

 הנושאים איבצן. אריה המישטרה, י
 ה- ומנכ״ל מפתיעה, במהירות אושרו
 הביצוע. על הושם עשת אלי עיריה

 התרחשו הביצועיות הישיבות אומנם,
 המדיניות את אך בן־מאיר, בלישכת

ה בין יושב נותר בן־מאיר .,צייץ קבע
כיסאות.

הידיעה: בה׳׳א בנושא מנוטרל הוא
 לו אין כאן לתחבורה. הקואופרטיווים י

 יוסי תכתיבי את מקבל הוא להגיד. מה
 מועצת וחבר ״דן״ הנהלת יו״ר הורביץ,
 מים־ באותה חברים השניים העיריה.

 את ולגדף! לקלל לצעוק, יכול צ׳יץ׳ לגה.
 אפילו אך היה׳ שאומנם כפי הורביץ,

בז-מאיר. לעצמו להרשות יכול לא זאת
או המיפלגה לתכתיבי מחוייב הוא

 זאת מפארו. רק הוא איתן. גיבוי דיעבד,
 לו תן בכיסא. רק רוצה הוא עובדה.

שלך.״ והוא כיסא
 מרעיף הוא שבו לבחירות, בן־מאיר מצע את

 מכנה בסיטונות, הבטחות הבוחרים־בכוח על
 או ,23̂< ״קישקוש״. אחת: במילה צוקר אריה

בהא בבן־מאיר שבחרו תל־אביב, מתושבי ,22\
 גם ציבורית. לתרמית קורבן נפלו לו, מינם

כיש בז־מאיר נחל סנדלי־דנוור תוכינית כביצוע

 בירושלים, היה לסנדלים ״המקור צוקה לפי לון,
ומכשיל.״ גרוע היה ההעתק ביצוע אך

 נפל בן־מאיר־צ׳יץ׳ השותפות בתחילת כבר
 חבר־כנסת, בהיותו סייע, בן־מאיר כספי. משבר

 של ועדת־הכספים חברי על שתדלנות בהפעלת
 לעזרת שקלים מיליארד 1.2 שאישרו הכנסת,
 שהעי- מיוחדים, בתנאים אושר המימון העיריה.

 הסכימה 1984 בסוף אותם. להפר מיהרה ריה
 היא האוצר. בידי כתב־כניעה להפקיד העיריה
 כמו לממשלה, רכושה שארית את למכור אולצה

 לדעתו שאלו לא מיגרשים. הקיריה, בתי־חולים,
 הבכיר שותפו את שיתף לא צ׳יץ׳ בן־מאיר. של
של האולטימטיווית הדרישה על להגיב איד

 ״אילו הסיעה. על שלו ההגמוניה לאיבוד החושש
כהב במועצה, מחברותו פורש היה הורביץ יוסי

לסגן־ראש־העיריה." מועמד הייתי טחתו,
באופו מיפלגתו סיעת הישארות בעד כצמן

 לצני־ שהיו בן־מאיר, שיטות את מבקר הוא זיציה.
 את מפזר הוא דונם. ועוד עץ ״עוד בעיניו: נים

 שמעתי עירוניות. בחברות כדירקטורים נאמניו
 שם כשהיה מועצת־הפועלים בכספי עשה הוא מה

 נרדף שם אצלו להיות הפר השילטון המזכיר.
 משתבץ הוא מהשילטון. מתפרנס הוא למיקצוע.

 כסגן־ תוארו על לוותר שאולץ אחרי דבר. בכל
 אחר למישהו מאפשר אינו הוא ראש־העיריה,

 חושש הוא שותקת, הסיעה כל כסגן. להיבחר
 טענתו כך — יחסיו במקומו. שייבחר סגן מכל
להיפגע. עלולים צ׳יץ׳ עם —

 רבים העבודה מיפלגת של תל־אביב ״במחוז
 נושא על בן־מאיר ורב שפייזר אליהו ח״כ ביניהם
 י סודם עצמם. את מקדמים הם אישית. בהם הנוגע

 אנשים המחוז. מועצת בהרכב נעוץ השניים של
 מהווים אלה חברי־כנסת בשני בפרנסתם התלויים

 ובן־מאיר שפייזר המחוז. ממועצת נכבד חלק
 כמו בה, שיחפצו החלטה כל להעביר יכולים
שטוח.״ הוא שכדור״הארץ למשל

 אליהו ח״כ של תגובתו את לשמוע ביקשתי
 לי לקבוע והבטיח שחזר למרות אך שפייזר,
בדברו. עמד לא הוא פגישה,
 — בן־מאיר את באמת שמעניין מה
 קילומטראז׳, דרגות, זה — כצמן מוסיף
 מכשירי- אחזקת גלובליות, שעות

נהגה על צמודה מכונית בביתו, הטלפון

 סנוד־דגווו־■ של המבישה לנושה אשוא■ מבקש הוא
רובינשטיין אמנון היה היוזם שרה. האבא רא הוא אבר

 ״דן״(הפטיש) בין נקלע הוא ההסתדרות.
 בלויאליות ומחוייב ״אגד׳(הסדן) לבין

 עירו־ לא אך מיפלגתית־קואפרטיווית,
נית-ציבורית.

 מטעם מועצת״העיריה חבר הוא צוקר אריה
 זחילתו בשל המערך מסיעת שפרש אחרי מפ״ם,

 הוא צוקר הליכוד. עם לקואליציה בן־מאיר של
 בחברי ומהבולטים העירונית ועדת־הביקורת חבר י-

 מס־הכנסה, נציב סגן בעבר היה הרדומה. המועצה
ההסתדרותית. לישכת־המס מנכ״ל — ועתה

 בן־מאיר פעולות על קשה ביקורת מותח הוא
במיש־ מסכם הוא בן־מאיר ״הישגי״ את ומעשיו.

בעיריה, דבר עשה לא ״בן־מאיר קצר: אחד פט
סנדלי־דנוור." פרשת מלבד .

כזאת. למחמאה אוי
לקוא בן־מאיר של הצטרפותו כי קובע הוא
 היתה בבחירות, שהובס אחרי הליכוד, עם ליציה
 ״המגעים מוסיף: והוא הבוחר, הונאת של מעשה

 הייתי יום־הבחירות. לפני עוד החלו צ׳יץ׳ עם
 להצביע מפ״ם צעירי את בקושי לשכנע צריך

 הפרולטריון, נציג בן־מאיר, של בדמותו איש בער י
כמובן.״ במרכאות
 ראוותני בביזבוז כן־מאיר את מאשים צוקר

 במעשיו בולטת תכונה — כספי־ציבור של
 סגן־ראש־העיריה ״כשהיה האיש: של הציבוריים

 בנושאים דווקא לאו פקידים ארבעה העסיק הוא
 הבינלאומיים, קשריו בטיפוח אלא עירוניים,

 העיריה האם הגרמנית. העבודה תנועת עם בעיקר
כזה?״ במימון לשאת צריכה ■

 אידו- וכיבודים, כבוד רודף בהיותו
 מישהו, חשבון על לחדל ונסיעות חים

 את גם לעצמו ליטול בן־מאיר מיהר
 העירוניות, החברות לישכת ירד תפקיד
 הורביץ. יוסי של התפטרותו אחרי
 לראות מסוגל אינו בבר הוא עצים מרוב

 שרובם בתפקידים, טובע הוא היער. את
 הקובע הראשון החישוב ביבודיים.

 כך לבן־מאיר. טוב מה הוא לדידו
 זה מושחז. בלעג צוקר אריה מתארו *

עליון. למיבחן אצלו היה
 דבר ״לקדם צוקר, מדגיש הצליח,״ לא ״הוא

 מיפי של והתוכניות הרעיונות מכל בקואליציה,
 העיריה הנהלת וקובע. חוזר אני דבר, שום לגתו.

 המנווט אבסולוטי, באורח צ׳יץ׳ בידי נמצאת
 ביזבוזי־עתק. יש הפרטית. באחוזתו בדרכו אותה

הבחי מאז צ׳יץ׳ הוציא להיום ריאליים בערכים
שקלים. מיליארד כעשרה היום ער 1983 של רות

 הכספית למפולת הסיבות אחת זאת בדוק. זה
 הוציאו בדוגמה: אמחיש מיפעלי־הראווה. בגלל

 שהוא לאמנות, בית־ספר שיפוץ על דולר מיליון
 200כ־ כבר היום העיריה חובות מסובסד. גוף

דולר.״ מיליון
שו צ׳יץ׳, של משרתו בן־מאיר, אך

 ״הוא הגירעון. להעמקת מוסיף הוא תק.
 מעניק אלא ציץ/ מנוהגי דבר שינה לא

וב- מראש מלא כיסוי לראש־העיריה

 לא בתמונה, היה לא בכלל בן־מאיר הממשלה.
כתב־הכניעה. על ידע

 אינו הסימפאטי, המ״פמניק צוקר, *\ריה
 אינו הוא בן־מאיר. רב על בביקורתו בודד

 הוא מוסמכים״. ״מקורות השם תחת מסתתר
 עורו־ גם נוהג כך ולציטוט. בשמו גלויות, מדבר
 ברשימת העשירי במקום שהוצב כצמן, חיים הדין

 לוא .1983ב־ לעיריה, בבחירות המערך מועמדי
 מן והתפטר הבטחתו את הורביץ יוסי מימש

 במקומו בא כצמן היה מיותר, הוא שבה 'המועצה,
 בן־מאיר, אך העשיר, האורבני מניסיונו ותורם
 כל חוסם המושבע, יריבו הוא כצמן כי יפה בדעתו

כזאת. אפשרות
 מראשי שהיה כצמן, יהושע של בנו ),36(כצמן

 לבן־מאיר יש קנים. קוטל אינו מועצת־הפועלים,
לחשוש. ממה

 שבן־מאיר נכון כנראה ״זה כצמן: עורך־הדין
 משכבר מפא״י שיטת פי על נוהג הוא אותי. חוסם

 לתפקיד ומתאים מוכשר מישהו יש אם — הימים
בחוץ." שיישאר ציבורי,

 נסיון האחרונות השנים בעשר רכש כצמן
 המיש־ מיקצועו בתוקף בניין־ערים של בנושאים

בן־מאיר, את מפחידות ונמרצותו מומחיותו פט:.

 חדשה: חוברת
ישלם? מי

 פעולותיו על יקרה, חדשה, חוברת
 חבר־ על-ידי מופצת בן־מאיר, של

 מיפלגת- סיעת וראש הכנסת
 תל־אביב עיריית במועצת העבודה

 ולרבים מיפלגתו מרכז חברי לאלף
אחרים.
בכנסת. פעולותיו את מסכם הוא
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 צעד כל בפרטים המתארים משובח,
החוברת. בעל מצעדי
בן• את הכנסת במיזנון שאל כתב
 בהוצאות הפעם נושא מי מאיר.

 את להזכיר שלא החוברת, הדפסת
 על יהיו שבוודאי דמי״המישלוח,

הכנסת. חשבון
 על מעיד ״זה נרגז: נשמע בן־מאיר

 השאלה את לשאול פרובינציאליות,
 היה לא בארצות״הברית הזאת...

 מימן מי לשאול דעתו על מעלה איש
החוברת." את

 בדירת־הגג ואירוח כיבודים העירוני,
 דואג הוא לחדל. הרבה נסיעות שלו,

 עמדות באמצעותם מאייש לנאמניו,
 לעצמו מקים הוא כך שונות. עירוניות

 או במועצת-הפועלים, שנהג כפי חצר,
המפלגה. של במועצת-המחוז

 קנטור, (פייבל) שרגא הקשיש חבר־המועצה
 חברת ממנהלי בהיותו — המפוקפקים שמעשיו
 כחל ללא נחשפו הציבורי ויושרו - החשמל

 חבר־הכנסת של חושפני בנאום בכנסת ושרק
 מנושאי־ היום הוא אברמוב, זלמן שניאור לשעבר

 הקרב קנטור, הבולט. ופטרונו בן־מאיר של הדגל
 לחיסכון העירוני מגחלת(המוסד מקבל ,80 לגיל

 שלו. הפנסיה על נאה השלמה על־יסודי) ללימור
 מזמן כבר מועצת־המנהלים. יו״ר שם משמש הוא
המבי הציבוריים, שרותיו על לוותר אפשר היה
 בעמדותיו מחזיק הוא אך מתועלת, נזק יותר אים

כבקרנות־המיזבח.
 מיפלגת בסיעת ״בולט" מועצה חבר עוד ויש

 אגף־החינוך־והתרבות, יו״ר וולך, נתן העבודה:
 נסיעות על כספים הוצאת בפרשת שהסתבך
 שהחלה מעשיו, בגין מאמרים וסידרת לגרמניה,
 ללא נפסקה אחרונות, בידיעות להתפרסם

 הראשונים המאמרים שני הדפסת אחרי הודעה
להפסקתה). לחץ (הופעל

 בן־ את קנה ״צ׳יץ׳ בן־מאיר: על כצמן אומד
 180 של לגובה שהתרומם עד בחרוזים מאיר

 ניצחי כמתמודד ומטפחו מלטפו הוא סנטימטר.
ה מיפלגת היא ומי מאושרים. וכולם — נגדו

 קנטור שרגא — הגדול? תל־אביב במחוז עבודה
מזמן." לבדיחה שהיו ליצני־חצר, כמה ועוד

העי אחדות־העבודה זקני עם הנמנה קנטור,
 בך של מעמדו לביסוס עושה לשעבר, רוניים
 לעצמו מכין כן־מאיר יד. רוחצת יד בעיריה. מאיר

 לכנסת מחדש ייבחר לא אם עירונית אלטרנטיווה
 לשעבר אחדות־העבודה משרידי תמיכה .12ה־

סגריר. ביום בידו לסייע עשויה
המוע ברשימת תשיעי (מקום חבר־המועצה

 טורגובניק אפרים העבודה מיפלגת מסיעת מדים)
 במקום סגן־ראש־העיריה להיות הוא אף מבקש

 ומומחה למרעי־המדינה פרופסור הוא בן־מאיר.
תל־אביב. באוניברסיטת אורבניים בנושאים

 בפנסיה זכה ״בן־מאיר טורגובניק:
 לו. מגיעה שאינה במועצת-הפועלים

 אך לזכותו, עמד לא הנדרש הזמן פרק
 — הזכאות השנים. את בשבילו מתחו

כאן.״ הקובע הוא — השנים לא
 לבין בן־מאיר בין ומורדות, עליות היחסים, את

 ״מודוס כך: טורגובניק הפרופסור מתאר שפייזר,
 שואף מהם אחד שכל אנשים שני של ויוונדי

מתח.״ ביניהם יש לבכורה.
 בהסכם מחדש להערכה קורא טורגובניק

 תפקידים לצמצם אפשר שיהיה כדי הקואליציה,
 הבוחר. לקראת לבוא כדי סמכויות, ולהרחיב

של מועמדותו כי העובדה בשל ״חמורה״ הבעיה

רובינשטיין
השר אצל פגישה

/
שפייזר

שטוח הוא הארץ כדור

שיפמן
בולדוזר היה הוא

 לראשות בבחירות חרוץ כישלון נחלה בן־מאיר
 צמקה והסיעה מהקולות 22^ אסף הוא העיריה.
 אחרי שמונה, עם נותרה אך חברים, לתישעה

יחיד. לסיעת שהיה ממפ״ם, צוקר אריה פרישת
 גם לשלוט יכול ״ציץ׳ טורגובניק:

 פלג עם פשרה השגת תוך בלעדינו,
 לו. נוהיי־י יותר אנו אך בליכוד, ׳חרות

 ין מ איני אך תפקידים, קיבלנו אומנם
 ה לדב מלאה אחריות גם שקיבלנו

המתרחשים.״
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