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 שחל, משה הצעיר הח״כ 11 \111 ^ ה
 לתפקיד הגוש מועמד 11^11/111

 על לוותר הסכים בחיפה, העבודה מזכיר
תפקיד.המזכיר. למען שר־התיקשורת מישרת

 אני ייבחר, לא אגמי אורי
■ י / חי עיריית כראש מתפקידי אתפטר /

 יוסף השמיע זו מדהימה הצהרה פה״
 כולם אנשים, עשרות כמה בפני אלמוגי

 עימם בחיפה, העבודה מיפלגת מרכז חברי
עלי להשפיע כדי אישיות, לשיחות נפגש

 מזכיר לתפקיד אגמי, באורי לבחור הם
המחוז.

 התברר לפתע נדהמו. ההצהרה שומעי
 יותר, מאוחר אחרים לרבים כמו להם,

העבו מיפלגת מזכיר לתפקיד לבחירות כי
 ורחוקות עמוקות השלכות יש בחיפה, דה

הצ הפוליטיים החיים מאשר יותר הרבה
הנמל. בעיר השלטת המיפלגה של רים

למע השוקל צעיר אגמי, אורי ואומנם,
 מיפלגתי-עי- עסקן קילוגרמים, 130מ־ לה

 האחרון, הראשון ביום נבחר טיפוסי, רוני
 מזכיר לתפקיד אחוזים, 55.6 של ברוב

 תקופה פותח זה דחוק כשניצחון המחוז,
 אלמוגיסטאן, תקופת בחיפה: הדשה־ישנה

 רק שתהיה מקווים האופטימיסטים אשר
 חושי, אבא כתקופת ושחורה מושחתת

יותר. גרועה ולא חושיסטאן,
 המחוז מזכיר

משר יותר חשוב
מז תפקיד על המאכק ■יזתפתחות

 לפני עד אשר תפקיד המחוז, כיר | ן
 נטול־חשיבזת, כמעט היה מיספר חודשים

 לעסקנים־ בית־ספר בכל שיילמד ראוי
פוליטיקאיים.

 למעלה התברר כאשר היתה, ההתחלה
 משה ח״כ הקודם, המזכיר כי ספק מכל

 משום תפקידו, את למלא יוכל לא ורטמן,
הקוא הנהלת כיו״ר עליו המוטל העומס
 כשאל בכנסת. ומצליף־המיפלגה ליציה
 הרעוע הכספי מצבו אף הצטרפו זו עובדה

 וההתפוררות בחיפה, המיפלגה סניף של
הע סניפי לכל האופיינית שלו, הפנימית

 ההסתה • דהתנטו א״ם וג■7אוו
 הגוש אגות • השתוללה העדתית

לקדמותו ו1ח חיפה מיבצו • נופצה
 בחיפה, במיוחד מתבלטת אך בארץ בודה
 ובמהירות, לחפש, צריך כי ברור היה

אחר. מועמד
 ורט- של החלפתו בדרישת שיצא הראשון

 פועלי מועצת מזכיר מולק, אליעזר היה מן
 כל ונטול קטן־קומה עסקן מולק, חיפה.

 מזכיר לבחור הרעיון את העלה אישי, קסם
 חשאיות, בבחירות ודווקא ורטמן, במקום

מראש. תכתיבים ללא
 המזכיר היה הטבעיים המועמדים אחד

 אגמי אגמי. אורי המחוז, של הארגוני
״הפר בעת אלמוגי עם יחד ממפא״י פרש
 ומיהר וצעיריה, רפ״י ממקימי היה שה״,

״הרעיד את ששכחו הראשונים בין להיות

 של עולמם חשך כשבועיים לפגי אך
הו שחל משה הצעיר הח״כ אלמוגי־אגמי.

 מול מועמדותו את מציג הוא כי דיע,
 סיכויים היו היה, נדמה כך לשחל, אגמי.
 של המטאורית התקדמותו לזכות. טובים
 היתה יכולה הישראלית, בפוליטיקה שחל

 מבני צעיר שחל, זו. בתחרות גם לו לעזור
המוע כאחד לאחרונה נודע המזרח, עדות
 של הפנוי לתפקיד ביותר הבטוחים מדים

 עצמו כשראש־הממשלה שר־התיקשורת,
 אצלו, שביקרו שונות למישלחות מבטיח

לו. יימסר אכן התיק כי
 שחל של סיכוייו היו שיטחי, בניתוח

האחת, סיבות. שתי בגלל במיוחד טובים
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אגמי. של בחירתו את להבטיח כדי היטיב, משומן מכבש הפעיל אלמוגי ייבחר. לא (משמאל)

 וחזרו בן־גוריון דויד של הממלכתיים״ נות
 רפ״י כשלון לאחר מיד מפא״י, לזרועות
 את ליווה הוא כאן גם .1965 של בבחירות

נאמ למרות אשר אלמוגי, יוסף ורבו מורו
 לבגוד היסס לא לבן־גוריון, הידועה נותו

 לאחר למפא״י ולחזור הקשיש, במנהיג
האם. מיפלגת מצד הראשון האיתות
 קשה ההיסטורית מפא״י חברי אצל אולם
 עם ויחד רפ״י, .ששמו הכתם את למחוק
 של בגוש להילחם נאלץ אגמי היה אלמוגי
 היה בחיפה המובהק נציגו אשר ימפא״י׳

ורטמן. משה
 ברור היה מועמדותו, את אגמי כשהציב

 כך ואלה, משלה מועמד תציב מפא״י כי
 שהציגו אלה בין חסרים. לא היה, נדמה

 היו הגוש, של בעידודו מועמדותם, את
 וראש הלר, משה כפר־אתא עיריית ראש

 בנימין קריית־ביאליק המקומית המועצה
הס ואחרים, אלה למועמדים אולם אפרת.
 שימהרו כדי אלמוגי עם אחת שיחה פיקה

 הדרך כי היה ונדמה מועמדותם, את להסיר
בטוחה. אגמי של למזכ״לותו

 היתה בראשו ורטמן ומשה הגוש תמיכת
תמי היתה השנייה התיקווה לו. מובטחת

 רבות שנים משך מולק. אליעזר של כתו
 בתכסיסים מולק, את בנאמנות שחל שירת

 את בנה שיטתית ובעבודה ציבור יחסי של
 שאפשר ביותר האנטי-כאריזמאטית הדמות
הש בעל פועלים למנהיג בחיפה, למצוא

 מאחרי יעמוד מולק כי ברור היה וכוח. פעה
הכרת־תודה. של כאות לפחות שחל,

 שחל בחידת
הפרנקים פגישת

 כדי הנראה, כפי מדי, צעיר שחל ולס ^
 המשומנת הפוליטית המכונה את לזכור
 חושי אבא בזמנו הקים אותה וד,דורסת

 אז אלמוגי, חושיסטאן. בתקופת המנוח,
 רזיה כל את מכיר חושי, של יד־ימינו

 הצליח מיספר שבועות ותוך זו, מכונה של
איתנה, כה וכבישה לחצים מערכת לבנות

£££ עברו ימים
 ראש עס חושי, אבא דאז, חיפה עיריית
 מממציאי אלמוגי, יוסף היום חיפה עיריית
המוחלטים. חיפה ושליטי חושיסטאן ומנהיגי

המע כי ברור היה עצמו לשחל שגם עד
אבודה. רכה

 שנקרא מה היה לכך הראשון הסימן
 מולק.״ של ״בגידתו שחל: תומכי בקרב

 התקבל שלא ומגומגם חיוור תירוץ תוך
 תומך הוא כי מולק הודיע איש, דעת על

 ברורים היו בחיפה לכולם באגמי. דווקא
 ידע הוא מולק. של האמיתיים המניעים

 ייבחר, אומנם וזה באגמי, יתמוך אם כי
 וחובות הרבה. לו חייב אלמוגי יוסף יהיה

 בפוליטיקה לסוחר עוברת סחורה הם כאלה
הישראלית.

 בכך. חדל לא אלמוגי של המכבש אולם
 זכות בעלי המרכז, לחברי קראו אנשיו

 וטענו הספרדית, העדה מקרב הבחירה,
 עבור להצביע לכם כדאי ״לא בפניהם:

נאמ נציגות תפסידו ייבחר, הוא אם שחל.
האשכנ מקרב המרכז לחברי בכנסת.״ נה

 ייבחר שחל ״אם אחר: סיפור הוכן זים,
 שלו אנשים יכניס הוא המזכיר, לתפקיד

 האנשים וכל במחוז, הבכירים לתפקידים
רוצים?״ שאתם מה זה ,פרנקים.׳ הם שלו

ת טו ט מו ת הקי־ ה
ת הגדולה סרו

 גם אוויליים נראו זה מסוג ***יכנועים
 המרכז חברי שבין התמימים בעיני
 ברורה שהיתה העובדה אולם הבוחרים,

 מסתתרים אלה שיבנועים מאחרי כי להם,
הספיקה• ומולק, אלמוגי
 אלמוגי, של מועמדו עבור הצביעו 243

 אילו שחל. משה ח״כ עבור הצביעו 193
 המצביעים, 446 מתוך מרכז, חברי 25 היו

 אלמוגי היה לקלפי, אחר פתק מטילים
מובס.

 לתקופה חיפה את מחזיר המנצח אלמוגי
 תקופת לשכוח. חיפה ותיקי מבקשים אותה

 הלחץ קבוצות הבלתי־מעורער, השילטון
 והאחר הפוליטי הטרור תקופת והאגרוף,

 חושי, אבא של מישטרו את איפיינו אשר
החושיסטאן. מישטר
תבו את אף מסמל האלמוגיסטאן אולם

לרא המפא״יי. הגוש של המוחצת סתו
 בהצבעה הגוש הפסיד בתולדותיו שונה

 בהן הצבעות מספר לאחרונה היו כי (אם
 פרישתו עם כי נראה בקושי). רק זכה הוא
 הסתיימה הגוש, מעיסקי ספיר פנחס של.

 מפא״י, בממלכת הגדולה הקיסרות תקופת
 המרכזות קטנות, דוכסויות מוקמות ועתה

 לצאת המוכן רב־עזצמה מקומי כוח סביבן
הארצי. במישור הגדול לקרב

 טבעיים נתונים בעל הוא אלמוגי יוסף
 מדיניים חיים של זה לסוג גיותר מוצקים

פוליטית. ועסקנות
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