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 לחידון: שאלות כמה נה ^
מועמ את אדם מציג עיר באיזו 1 1

 שהוא בשעה לראשות־העירייה, דותו
 לעבוד? לו שאסור מצהיר

, מועמד של בנו הצהיר עיר באיזו

סוערות. הן באילת הרי מנוחות,
איש בהשמצות המערכה מלווה שם

וברכילות. באיומים בגילויים, יות,
 מועמדים: שני מככבים זו בדראמה

העו־ ,הנוכחי ראש״העירייה הוכמן, רפי

 חברי־ה־ את שיתף שלא רבה, עוצמה
 איפשר ושלא החלטות בקבלת מועצה

 בישיבות בחופשיות להתבטא לאחרים
ש טענו המסנגרים מועצת־העירייה.

המסוגל כמוהו, מאין ביצועיסט הוא

 התנהגותו בתוספת הזה האירוע
וכ אותו הסובבים כלפי והתבטאויותיו

 לכך גרמו באילת, וזרים ערבים לפי
 הוכמן, רפי .1983ב־ בבחירות שהפסיד

הועמד אילתי, איש״עסקים של בנו

 לגרי סידר מעמד ובאותו ללישכתו,
איסמר. במיפעל־הפלדה עבודה כץ

 ב־ בקריית־גת לעבוד התחיל כץ
 *"י הופיע במקביל אך כזר, של מיפעל

 מועצת־העיר של השבועיות לישיבות
 וזה בר־לב, לחיים פנה הוכמן באילת.

 בהתאם לאלתר, לפרוש מכץ דרש
להסכם.

 להפטיד )
חיים

 נפרד וגם העיר את עזב ץ ^
 במיק־ פסיכולוגית ורדה, מאשתו, ^

 שנים מזה בהוראה העוסקת צועה,
 שני ילדים, שלושה לבני־הזוג רבות.
״*" ובת. בנים

 מי יסעור, מרים הנוכחית, אשתו את
באי מועצת־הפועלים מזכירת שהיתה

 אחרי אזרחיים בנישואין כץ נשא לת,
גירושיו.

 אשתי צפונה, שעלינו ״אחרי כץ:
 לא יחד שלנו החיים התגרשנו. ואני
 לא אני אבל סוד, היה לא זה טובים. היו

 הב־ עם להתמודד כדי אמיץ די הייתי
 לי נראה לא ראש־עיר. בעודי עייה

 בב־ ויתדיין יעמוד שראש״עיר אפשרי
 מוצאים מירה עם כמו זיווג תי־מישפט.

 קורה היה מה חושב אני למיליון. אחת
ונש לראשות־העיר נבחר הייתי אילו

החיים!״ את מפסיד הייתי נשוי. אר
הב עם לרמת־השרון עברה ורדה

 עוסקת והחלה והבת, גיא גיל, נים,
 מיפעל את לנהל עבר כץ גדי בהוראה.
 בני־מישפחתו עם שלו היחסים איסכזר.
כשסיים מוחלט. לניתוק עד הידרדרו
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שו היו ״אילו לראשות־העירייה: חשוב
 רכב ממנו קונה הייתי אם אותי אלים

 קונה הייתי שלא עונה הייתי משומש,
חדש!" רכב גם ממנו

 מועמד של בתו תובעת עיר באיזו
 הגדלת ותובעת לדין אביה את בכיר

מזונות?
אי־ השאלות: שלוש לכל התשובות

בלי
אמת מכונת

 מתנהלות הארץ ערי ברוב כ̂ 
מי־ על המקומיות הבחירות להן

אמו עם בילדותו כץ
 שימר־מחר ״הוא

14

 כץ, וגדי המערך, רשימת בראש מד
 רשימה בראש העומד בתפקיד, קודמו

עצמאית.
 במישור מתנהלת כץ נגד המערכה

האישי.
 10 במשך בחינות. מכמה חשוף כץ
 שנוצח עד העירייה, בראש עמד שנים

 לאחר שנתיים .1983ב־ הוכמן על־ידי
 את עזב ורדה, מאשתו התגרש מכן

 אהו־ בחברת לגיבעתיים, ועבר אילת
 יסעור. מירה ואשתו־כיום, בתו־דאז

 17 ה־ בת בתו אותו תבעה חודש לפני
שע דמי־המזונות הגרלת לשם לדין,

 אומר גיל, בנו, ואילו לה. לשלם ליו
 מציג שקרן. הוא הזה ״האיש עליו:

 ביניהם. קשר כל בלי חצאי־אמיתות
 הוכמן. של רשימתו בעד אצביע אני

 במיוחד לאילת אטוס ביום־הבחירות
כך!" לשם

 1937ב־ בכפר־יהושע נולד כץ גדי
 לגיב־ המישפחה עקרה 6 בן כשהיה אך

 סיים התיכוניים לימודיו את עתיים.
 בתל־ שבח המיקצועי בבית־הספר

 שרו־ את מכונאות־רכב. במגמת אביב,
 שיחרו־ אחרי בצנחנים. עשה הצבאי תו
 שנה בנגב. צינור־הנפס בקו עבד רו

 וזכה ורדה, עם התחתן לאחר־מכן
 צינור־ בקו מנהל-התיפעול בתפקיד

אילת־אשקלון. הנפט
 להיות החליט חייו של זה בשלב
בלי אדיר מאמץ השקיע הוא למהנדס.

 לשני אב היה שכבר ולמרות מודים,
 שנערמו הקשיים על התגבר ילדים,
התואר. את והשיג בדרכו
 וקיבל כמהנדס, לאילת חזר 1969ב־

 צינור־הנפט. חברת מנהל תפקיד את
ה לבחירות להתמודד החליט 1973ב־

 נחל המערך, רשימת בראשות מקומיות
כראש־העירייה. ונבחר מרשים ניצחון
 יש העירייה של ניהולה דרך על

שבק טענו המקטרגים רבים. ויכוחים
בידיו ריכז הוא שלו, הראשונה דנציה

בכך. רוצה כשהוא וגבעות הרים להזיז
 ,1979ב־ שהחלה השניה, הקדנציה

 זיגל, בנימין לגביו. טראומטית היתה
 במרץ חקר הכלכליים, הפשעים חוקר
לט הגיע העניין שוחד. לקבלת חשד

באי רק לא לשיחת־היום והיה לוויזיה,
כולה. הארץ ברחבי אלא לת,

 לעבור כץ התבקש החקירה במהלך
 אישור השיג הוא במכונת־אמת. בדיקה
 בכדורים משתמש שהוא כר על רפואי
 עיצבית הפרעה לדיכוי טגרטזל מסוג

מבדי לשחררו הורה והשופט בראשו,
 לא הוא תעודת־יושר בפוליגרף. קה

נסגר. התיק אך זיגל, מבנימין קיבל

 הראשון בסיבוב המערך. רשימת בראש
 אך עצמאית, רשימה בראש כץ, זכה

 רק נבחר כץ הוכמן, ניצח השני בסיבוב
מועצת־העיר. כחבר

 נושא הפכה השניים בין המילחמה
 ברחוב מיפלגת־העבודה במרכז לדיון

 התקרב עת באותה בתל־אביב. הירקון
 ומיפלגת־הע־ ,לכנסת הבחירות מועד
 בגיוס שיעזור הוכמן לרפי פנתה בורה

בי כי שהבין הוכמן, למיפלגה. קולות
 כץ בפרישת זאת היתנה חזק, קלף דיו

ממועצת־העיר.
השניים את זימן פרס שימעון

 *־י* האב הופיע לא קורס־הקצינים, את גיא
לטכס־הסיום.

 לחזור כץ החליט 1988 בתחילת
ה לבחירות להתכונן ולהתחיל לאילת

 שיפץ הוא העיר. לראשות מקומיות
 עם בו לגור ונכנס באילת, ביתו את

 לאחר אחדים ימים אך יסעור. מירה
 בתאונת־דרכיס. קשה נפצע הוא מכן

 ולמזלו נשברה, שלו עצם־המיפרקת
 אדום דויד מגן אנשי אלה היו הטוב

 כן ועל ממקום־התאונה, אותו שחילצו
נוסף. נזק לו נגרם לא

 יכולת בלי שכב חורשים במשך
"י* משותק, שיישאר סברו הרופאים לזוז.

כהונתו בימי ורדה ואשתו כץ
ו״ החיים את מפסיד ה״ת׳ איתה י1נש נשאר הייתי .איל!




