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 בגל שרה כך לשווא,״ אותו שמחפשים
 המועצה של קליטה סיסמת־פרסומת הקל

ל היתר. כוונתה אשר פרי־הדר, לשיווק
פרי־ההדר. מכירת את עודד

 ראש־העיר אם ברור לא חיפה לתושבי
 המקורבים לא. או תפוזים אוהב שלהם
 וויסקי כוסית מבכר הוא כי מעירים, אליו

לחיפאים אך תפוזים. מיץ כוס פני על

 כי להוכיח הצליח אלמוגי כי היום ברור
 שוות התפתות, יותר נכון או התפוזים,

 הן למשלם־המיסים — מזהב יותר הרבה
ישראליות. לירות מיליון בדיוק עלו

 שופרות־הפיר״ זיעקו מספר חודשים לפני
 באה כי רמה, תרועה בקול אלמוגי של סוס

 סיירת־שירו־ הקים אלמוגי לעיר. הישועה
 עשרות מכמה מורכבת היתד. אשר תים,

סטודנטיות. רובן נאות, צעירות
עושה הוא — מיבצע עושה וכשאלמוגי

ב התפרסמו מודעות־ענק ביסודיות. אותו
 משכורות לסטודנטיות והבטיחו עיתונות
מיוח מדים נתפרו שנבחרו, לאלו גדולות.

 אופנה מעצבת על-ידי תוכננו אשר דים,
מיו כובע הוכן התפוז. בצבע תל־אביבית,

ש אחרי מבהיקים. סמלים והוזמנו חד
 ראש בעיני חן נשא לא זו, עבודה הושלמה

 עשרות המדים. נתפרו ממנו הבד העיר
ו לפח, הושלכו וחולצות חצאיות זוגות

אתרים. מדים הוזמנו במקומם
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 הדתי היהודי כאשר רק מימין). (תמונה עזרתה את לו והציעה
 על כובעו את הוריד הוא שמעליו, הבלונדית בחתיכה הבחין
להצעתה. נענה ולא משמאל) (תמונה הייצר על להתגבר כדי עיניו,

 חיל- של לשעבר ראשית קצינת־חן
והועמ לדגל, נקראה לפיד נעמי הים
 החתיכות אחת החפוזות. סיירת בראש דה

 ביאנקו, נילי חיפה, של רציניות הכי
כסגניתה. מונתה עשיר, סוחר של רעייתו

 וקיבל מוכן, היה הצוות שכל אחרי רק
 וחדרים מיוחדים טפסים מיוחד, תקציב
 להתחיל היה צריך העירייה, בבניין משלו

הסטודנטיות. עם לעשות בעצם מה לחשוב
 רואים איך

ליכלון
ש לשכות חמש הקמת על וחלט ך*

ה תושב של שאלה כל על תענינה 1 ן
 אחת לישכה לחיפה. המזדמן תייר או עיר,

ה ארבעת עבור העירייה. בבניין הוצבה
ל בחחים מיבנים, נשכרו האחרות לשכות
מראש. שולם הכסף כאשר ישנים, שלוש
סחו 10 להציב אפשר לשכות בחמש אך
בחו 70 בת בריגדה היתד. ולאלמוגי רות,
לנותרות. תעסוקה למצוא צורך היה רות,
 לצמדים, השאר את לחלק הוחלט אז
 כפקחיות־ ויפעלו בעיר, ישוטטו אשר

 ליב־ לראות היה שלנו ״התפקיד תברואה.
ל ולקרוא בתים, או חנויות יד על לוך

מרק. ניצה סיפרה התברואה״ מחלקת אנשי
 עליה !נסתרת, מטרה עוד היתד. לאלמוגי

 ״כאשר ביותר. הקרובים לידידיו סיפר
 טכסים יהיו כיש או חשובים, אורחים נקבל
 העיר ראש את הבחורות תלווינה בעיר,

רו יותר חרבה יעשה זה האלה. לאירועים
 מישמר־הכנסת,״ מאשר יותר אפילו שם,
ממקורביו. לאחד אמר

 נד לצאת האוויר החל אט־אט אולם
 אנשיו בעזרת אלמוגי ניפח אותו הבלון,

שלו. ומישרדי־הפירסום
 שבתחנת ללישכד. מלבד כי התברר לפתע
ה גם הלשכות. אל פונים אין ״אגד״,
 בדרך־ נשאלו ב״אגד״ שהוצבו בחורות

 אוטובוסים, של יציאה מועדי על רק כלל
 והיו שדנים, ליעדים שונות תחנות על או

״אגד״. של למודיעין השואלים את מפנות
ה מכל ריטונים להישמע אף החלו אז

 מארשים בעירייה, מהאופוזיציה עברים,
 ממש כספים מתבזבזים כיצד שראו שונים

 מיפלגתו חוגי מצד ואפילו חוטמיהם, מול
אלמוגי. של

 להבין עצמן הבחורות גם החלו אט־אט
״ל שם. לעשות מה להן אין בעצם כי

ה אמרה בבית״, גם יכולה אני השתעמם
ה־ המשכורת ״למרות קוטיק. דורית שבוע


