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 בדו־קרב נוסף סיבוב הסתיים שבוע ך*
 הרצליה, עיריית ראש לנדאו, אלי בין \ 1

 חלוקת על לוד, עיריית ראש לוי, למקסים
 מי המקומי. השילטון מרכז בניהול הסמכויות

 נאמר: זה על בפשרה. הסתפק בדם שרצה
 הפסקת־ כזבובים״. ונפלו כאריות ״נלחמו

כניסת לפני לתוקפה כמובן, נכנסה, האש

תוצאת* ^ השבת
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השבוע הקודמים: הפרקים קציר ךן
 במילחמת הרביעית המערכה התנהלה ^ 1

הש התמודדו הראשונה במערכה לנדאו־לוי.
 מרכז יושב־ראש לתפקיד המועמדות על ניים

 מאגר בחובו הטומן תפקיד המקומי. השילטון
 לליכוד שהועבר בלתי־נדלה, וכספים ג׳ובים
המקומיות. לרשויות בבחירות ניצחונו אחרי

למוע והפך לוי על אחד בקול גבר לנדאו
.0־1 התוצאה: לתפקיד. הליכוד מד

חו על המרגיז, מההפסד שהתאושש אחרי
 באר־ עיריית ראש כי לוי מצא קול, של דו

באמצ הצביע — ללנדאו שהצביע — שבע
 לא מתומכיו שלאחד בעוד פקסימיליה, עות

זו. בררו להצביע הותר
לבית־ה־ ועירער שנייה במערכה פתח לוי

 סוערות ישיבות כמה נערכו שם התנועתי, דין
 לוי, של טענותיו את קיבל הדין בית מאוד.

 קיום על והכריז הבחירות, תוצאות את פסל
.1־1 חדשות. בחירות

ה חלה בליכוד החוזרות הבחירות לקראת
 לפייבוריט. נחשב ולוי לנדאו של במצבו רעה
 את העלה הניצים בין המתחדש הכסאח אבל

ומקו המובס, המערך של הקואליציוני מחירו
 עבור להצביע איים שלנדאו טענו אף לוי רבי

 הליכוד מועמד לוי יהיה אם המערך, מועמד
לתפקיד.

 נערכו מגן, דויד חבר־הכנסת של בתיווכו
 לבסוף השניים. בין פשרה להשגת מגעים
 מועמד לוי יהיה שלפיה סופית פשרה הושגה
 את לנדאו ינהל בפועל אך לתפקיד, הליכוד
המרכז.

לתפ נבחר לוי הגיע. המיוחל היום ואכן,
 לתפקיד נבחר לנדאו המרכז, יושב־ראש קיד

 חסר־שי־ (תפקיד מועצת־המרכז יושב־ראש
בד יבוא ששכרו כמובן, וציפה, למדי) ניים
 של ועדת־המנהלה יושב־ראש תפקיד מות

המרכז.
 היתה להסכם, בהתאם זה, לתפקיד בחירתו

 המרכז. של המעשי הניהול את לידיו מוסרת
שה לאמר ניתן השניים של משביעות־הרצון

.2־2 על אז עמדה תוצאה
הת לוי מקסים בלבד. ספורים ימים חלפו

הח ולתודעתו המרכז יושב־ראש בכסא רווח
 ועוד שטות, דבר עשה כי ההכרה לחלחל לה

המפת את ללנראו לתת יאלץ הוא קט מעט
לרג הפרושה החדשה האימפריה לשערי חות
בלבד. התואר ובידיו ויישאר ליו

 את לשנות כדי $75■ של רוב נדרש ללוי
 סמכויות ללנדאו ו״להעניק" המרכז תקנון
 עבורו הוציאה המערך של והתנגדותו ניהול,

מהאש. הערמונים את
 ״נסיבות — רלוי אליבא כן, אם נוצרו,
 לעמוד יוכל שלא הודיע והוא חדשות״,

־3—ל איפוא, עולה, התוצאה שחתם. בהסכם
לוי. לטובת 2

מאפש שאינן חדשות, נסיבות זעם. לנדאו
 את להפנות היו אמורות ההסכם, כיבוד רות

שהו מגן, חבר־הכנסת של לבוררות הצדדים
 בראשית בהליכי־בוררות שיתחיל מצירו דיע

 לסתום לנדאו אץ בינתיים ספטמבר. חודש
 לבית־המישפט פנה הוא השבוע הפרצות. את

 או תזוזה לכל צו־מניעה שיתן כדי המחוזי,
 השניים שיחלו עד במרכז, לוי של מינויים

אליה. לגשת אם כלל היסס שלוי בבוררות,
 ניסה לבית־המישפט שהגיעו לפני עוד

פשרה להשיג האחרון, הרגע של במאמץ מגן,

 הידב־ ניסיון אירועים: שבוע־יומן ^
 וייס־ הניצים(רב של עורכי־הדין בין רות \ 1

 לוי), מטעם עצמון ועוזי לנדאו, מטעם גלס
ה ביום בית־המישפט של בקפיטריה שנערך
נכשל. שעבר, שלישי

 ובה נוספת ישיבה נערכה החמישי ביום
ל המרכז את לערב עצמון עורר־הדין ביקש

 חשו היום באותו בסיכסוך. כצד מקומי שלטון
 בדיוק אינן המישפטיות שהמאזניים לוי אנשי

להיע אמורים היו השישי ביום לצידם. נוטות
 הצה־ אחרי החמישי ביום אולם הסיכומים, רך

 סוף־שבוע לחופשת לוי המריא כבר ריים
באילת.

טל שיחות ולנדאו לוי ערכו יותר מאוחר
 את לוי קיבל למעשה הלילה. תוך אל פוניות

 הגיעו שאליו בהסכם, לנדאו. של תביעותיו
ב השישי ביום הצדדים שני של עורכי־הדין

 על מישפטי פסק־דין של ושקיבל'תוקף בוקר,
יפת ולנדאו לוי כי סוכם הומינר, השופט ידי
 חילוקי- את ליישב בניסיון במשא־ומתן, חו

ביניהם. הריעות
לפ לוי על איסור חל כי גם נקבע בהסדר

חד הנהלה למינוי המשא־ומתן במהלך עול
להנה ועדות ולמינוי כללי, מנהל למרכז, שה
 ישיבות יכונסו לא כי גם סוכם המרכז. לת

ההידברות. ימי 90 במשך המרכז מועצת
 ובעיות אבטלה של בימים דווקא בינתיים,

 שונות, מקומיות ברשויות קשות תקציביות
 הוא המנכ״ל המקומי. השילטון מרכז משותק

 חודשי כמה עוד שהרוויח המערך, איש עדיין
חסד.

 לנדאו השבוע הישווה לוי־לנדאו בקרב
 להתחייב אי־אפשר אבל ,3־3ל: התוצאה את

הסופית. התוצאה תהיה גם שזאת
11■■

למטה סיבוב
 ולו♦ לגדאו

שלפו לא עוד
הקלפיס כל את

למעלה סיבוב
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 בנוכחות הניצים, בין הפגיש הוא השניים. בין

 בפגישה, הליכוד. של הרשויות ראשי בכירי
 כל הושגה לא שעות, וחצי שלוש שארכה
פשרה.

 לוי על דעתו את לנדאו חיווה זאת, לעומת
 ״צ׳ח־ ״אנלפבית״, הפרלמנטריים: בביטויים

 תמיהתו את הביע גם הוא ו״פרימיטיבי״. צ׳ח״
 בטרם המדינה את לנהל ממהר שלוי כך על

 גרס מצירו, לוי, בלוד. הדיור בעיית את פתר
 נותר לא ולכן עדתיים, לפסים גלש שהוויכוח

 שעבר השלישי ביום להיפגש אלא לשניים
השו אצל בתל־אביב, המחוזי בבית־המישפט

הומינר. אמנון פט


