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 לחשוב היה אפשר למראית־עין, אלמוגי.
הח כי חיפה, ראש־עיריית של הודעתו כי

 שהוצע בממשלה התפקיד על לוותר ליט
 פרשת את סיימה לעירו, נאמנות מתוך לו,

 כל אין אך רבין. וממשלת אלמוגי יוסף
 מספר חודשים או שבועות תוך כי ספק

 שרוי הוא שבו מהשיכרון אלמוגי ישתחרר
 העיתונים כותרות את שכבש לאחר עתה,
 יהיה ואז רומה, כי יגלה שלם, שבוע משך
היום. מריצויו יותר הרבה חריף זעפו

 בוחל אלמוגי כי ספק כל אין בחיפה
 לאחר עליו. ׳שהוטל ראש־העיר בתפקיד
והצ בממשלה כשר רבות שנים ששירת

 יחסי- ואנשי דוברים של צבא בעזרת ליח,
 השר־הכי־מוצלח של שם לו לבנות ציבור,

 להתעסק לפתע אלמוגי נאלץ בממשלה,
פקי בין אישיות במריבות קטנות, בבעיות

 וב־ בביוב ברחובות, בזוהמה זוטרים, דים
שביתות.
 אשר חיפה, עיריית של הריקה הקופה

 זוהרים מיבצעים לאלמוגי מאפשרת אינה
 היא גם מקשה רב, פירסום עימם המביאים

תפקידו. את עליו ומשניאה חייו על
 לאלמוגי אירעה מיספר חודשים לפני
 בבונגלו במיקלחת, החליק הוא תאונה.

 חיפה, של האכסלוסיבי שבחוף־הרחצה
 והובהל עצמות כמה שבר הכרמל, חוף

 שוחרר אחדים ימים כעבור לבית־הח׳ולים.
בעצ הכאבים אולם מבית־החולים, אלמוגי

 מתוך עליו. מכבידים אוחו, לא שעדיין מות
 בשתיית הקלה מחפש אלמוגי החל כאבים

 הת- ובכנסת. במישרדו בביתו, אלכוהול
נש והוא והלכו תכפו שלו פרצויוודהזעם

 הנעולה הדלת מאחרי רבות, פעמים מע
 לישכתו על־פני פוסע כשהוא מישרדו, של

 עצמו, אל מדבר הלודישוב, המפוארת
! וזועף. זועם

 אהרון שר־ההסברה התפטר אגרנט דו״ח
 מיריב להיפטר שמח שרבץ למרות יריב.

בממשלתו. מפולת מפני חשש הוא
 אליו הזמין במיפלגתו, להיוועץ מבלי

 להצטרף לו והציע אלמוגי, את רביו
 לא אם כי ברור היה לרבץ לממשלה.

 במשה אלמוגי יתמוך זה, צעד יעשה
 שאם מגמה מתוך הקו, כל לאורך דיין
 מעמודי־ אחד הוא יהיה דיין, יצליח אכן

הבאה. הממשלה התווך.של
 מחשבה ללא להזמנה נעתר אלמוגי

 עצמו על שיקבל ממנו ביקש רבין שנייה.
 להיות ביקש אלמוגי התיקשורת. תיק את

 לכהן להמשיך כוונה מתוך שר־בלי־תיק,
 לאבד לא כדי חיפה, עיריית כראש גם
 — היום היחידה הפוליטית טישענתו את

 את להרחיב רצה לא רבץ אך חיפה.
תיק. ללא שרים עליה ולהוסיף ממשלתו

 אלמוגי כי היתד, השניים בין הפשרה
בממ החזיק שבו העבודה, תיק את יקבל
 הנוכחי, שר־העבודה ואילו שעברה, שלה
 התיקשורת. תיק את יקבל בר־עם, משה

 סירב הוא בר־עם, לידיעת הרעמן כשהובא
 בר־עם,' של מעוזו ירושלים, כי איים ואף

 שיקחו במידה רבין מול שיניה את תחשוף
 בטוח לא ״אני :מישרד־העבודה את ממנו

 אמר מחיפה,״ היום חזקה פחות שירושלים
בר־עם.

 הסכים והוא ברירה, נותרה לא לרבין
 להיות אלמוגי של הראשונה לדרישתו

 כראש־עיריית לכהן ולהמשיך שר־בלי־תיק,
 האידיאלי. הפיתרון זה היה לאלמוגי חיפה.

מינימא חיפה-היא עיריית כראש פעילותו
מיני היתד, כשר פעילותו היום. גם לית

 ובוודאי שר־העבזדה, כשהיה גם מאלית
 היה יכול כך שר־בלי־תיק. יהיה כאשר

 ללא מכובדים, תארים בשני לשאת אלמוגי
להתאמץ. צורך

רחוקת־טווח. מחשבה, עוד יש לאלמוגי

 — אחד״ בתפקיד אחד ״איש חסיד אלמוגי,
התפטר. שחל עלישלו. עמד

 הם גם טענו בחיפה אלמוגי של יריביו
 ■לשכוח (מבלי התפקידים שני שילוב כנגד
 הוא אלמוגי לכל, שנוסף העובדה את כלל

 אלה של מגמתם אולם חבר-כנסת), גם
אל של מתנגדיו מחיפה. להרחיקו היתד,
 מוחלט כישלון הוא כי הטוענים מוגי,

 לממשלה. הזמנתו על שמחו כראש־עיר,
 את אלמוגי יאבד בכך כי ברור היה להם

 יחושו מצביעיה אשר חיפה, עירו תמיכת
פוליטית. מבחינה ויחוסל מרומים, עצמם

 ראש־ עם לראשונה אלמוגי נפגש כאשר
הש את להכחיש השניים מיהרו הממשלה,

 לממשלה. אלמוגי של הזמנתו בדבר מועות
 בעת כי ביניהם הוחלט אז כבר אולם
 בחיפה, רבץ יערוך שאותו ממלכתי, סיור
 ואלמוגי לממשלה אלמוגי את יזמין הוא

 העיר ״למען בשימחה, זו הזמנה יקבל
חיפה.״

אחר. מוקש הונח ואז

 פירסם צדוק
שמגר מיסמך

פירסם הממלכתי הכיקדר קודם ום *
דעתו, את צדוק חיים שר־המישפטים

 ושל שר של — התפקידים בשני נשיאה כי
 החוק. לרוח בהתאם אינה — ראש־עיר

 המקור, את לציין מבלי הסתמך, צדוק
 היו־ הכין שאותה מישפטית חוות־דעת על

על שמגר, מאיר עץ-המישפטי-לממשלה,
מהליכוד. לין אמנון ח״כ של בקשתו פי

 יצחק שראש־הממשלה, לכך המתין שמגר
 ובינתיים חוות־הדעת, את ממנו יבקש רבין,
 דרש לא שרבין מאחר לצדוק. אותה הראה
עצמו. דעת על לפרסמה צדוק מיהר אותה,

האפשרות על הגולל את סתם זה פירסום

צדוק שר־המישפטים
י מי ידעת על — פירסום

 משבר אל מצטרף כזד, בריאות כשמצב
 הוא כי להרגשה מצטרפים ואלה מישפחתי,

 ■לממשלה, מחוץ לעניינים,״ ״מחוץ נמצא
 המיפלגה, של המצומצמים לפורומים מחוץ
 תיסכזלו גובר חשובות, ■להחלטות מחוץ

אלמוגי. של
 באה כי היה נראה כשבועיים, לפני

 התארגנות־מחדש על השמועות הישועה.
 דו״ח פירסום לקראת דיין משה של

 ראש- אצל אדומה מנורה הדליקו אגרנט
 יחד רבץ, כשערך רבץ. יצחק הממשלה,

 הופיעו בה מפת־ד,כוחות את יועציו, עם
 היכן ידע לא דיין, של אלה מול חסידיו
אלמוגי. את ישבץ

 הירושה קדג
ק— אלמוגי דו צ

 עליו כי הממשלה לראש כדור יח ך*
 אלמוגי, הסוס עם חיפה, את לרתום | (

 מאחרי העומד הרב הכוח ביגלל למרכבתו,
- שירסום לפני ימים מיסטר בחיפה. המיפלגה

 ממשלת תיפול במאוחר או במוקדם לדעתו,
המקו אישיות המיפלגה תחפש ואז רבץ,
 תוכל אשר היריבים, הצדדים על בלת

זה. תפקיד עליה לקבל
 לגבי אלמוגי של בדעתו מחזיקים רבים

מצ מרביתם אולם הצפויות, ההתפתחויות
 צדוק, חיים שר־המישפטים, על ביעים.

ד,פש היורש לתפקיד ביותר המתאים כעל
 שהוא העובדה לדעתו, אלמוגי. לא אך רן.

 כראש־עיריית והן כשר הן לכהן היה יכול
 המי־ חשבון על מיקדמה לז הקנתה חיפה,

צדוק. מול — ראש-הממשלה לתפקיד רוץ
 אחד איש
אחד בתפקיד

שר ך* ר רזיה א דו  עומד אלמוגי כי כ
 לפתע התעוררה לממשלה, ■להצטרף ^

 ימשיך כי שביקשו אלמוגי, אוהדי חיפה.
 הבטיח, הוא כי נגדו טענו ראש־עיר, להיות

 כראש־עיר לכהן האחרונות, הבחירות ערב
בממ כהונה לדעתם, שלמה. קדנציה משך
 למען אלמוגי של בעבודתו תפגום שלה
התפ על לוותר ועליו מכריע, באורח חיפה
 התבטא: אף מהם אחד רבץ. לו שהציע קיד

 אלמוגי.״ מצד הונאה ״זוהי
גם, זכרו בחיפה העבודה מיפלגת אנשי

 ורטמן משה ח״כ את הכריח אלמוני כי
 המיפלגה, מחוז כמזכיר מתפקידו להתפטר

 בשני להחזיק אחד לאיש אסור כי בטענה
 הקו־ ויושב־ראש המחוז, מזכיר :תפקידים

 שחל משה ח״כ את גם בכנסת. אליציו;
 מועצת־ ממליאת להתפטר אלמוגי הכריח
 כחבר־כנסת, שנבחר לאחר חיפה, פועלי

 שחל, של הסבריו כל עצמה. טענה באותה
 מסתכמת חיפה במועצת־פועלי עבודתו כי

ביו הקשה שהחלק אחת, חודשית בישיבה
לו. עמדה לא תה, שתיית הוא בה תר'

 הוטל אלמוגי על התפקידים. בשני לשאת
 ראש־עיריית או בממשלה, שר להחליט:

הטלפו אך שר, להיות רצה בליבו חיפה.
 ללישכתו שהגיעו והמיברקים הזועמים נים

ב כי והידיעה בחיפה, בבחירות מתומכיו
 תעמוד לא חיפה אם דבש ילקק לא ממשלה

הכף. את הכריעו מאחוריו,
 רבץ, יצחק את בחיפה שקיבל בעת

 המקבל אחת מדינה של ראש־ממשלה כמו
אל הודיע אחרת, מדינה של ראש־ממשלה

 כדי תוך לממשלה, אי־הצטרפותו על מוגי
 ובממשלה בראש־ד,ממשלה תמיכה הבעת

הנוכחית.
הפולי האישיות אלמוגי, חוגג בינתיים

 שנכתב למה במדינה ביותר הרגישה טית
ש אלמוגי פסטיבל את בעיתונים, עליה
 נעצר לא עדיין הוא שעבר. בשבוע נערך
 ולבחון: זה משיכרון להשתחרר כדי לרגע
לממשלה. הכניסה את לו טירפד ומי מדוע,

 יבין שטרות
יפרעו לא

 בימים פשטה ה׳עכוהה מיפלגוק ^
 כל ■כי עקשנית, שמועה האחרונים ^

 אנשי על-ידי היטב בויימר, כולה ההצעה
 אלמוגי את להכשיל כדי במפא״י, הגוש

 הציבור בפני במערומיו אותו ולחשוף
 לדיברי בפרט. החיפאי הציבור ובפני בכלל,

 לראש־ הגוש ראשי הניחו זו, שמועה
אלמו עם שלו הרומן את לערוך הממשלה,

 אותו, לטרפד כיצד מראש ותיכננו גי,
 בעזרת שתינדעשרה, לפני דקות חמש
צדוק. חיים

 מיל־ במיסגרת כי טוענת, אחרת שמועה
 החליט לצדוק, אלמוגי בין חמת־ר,ירושה

 אלמוגי, של סיכוייו את לחסל האחרון זה
.שלו. חוות-הדעת את פירסם ולכן

 השידוך כי ואלמוגי לרבץ כשהתברר
 רבץ. נבהל הפועל, אל ייצא ■לא ביניהם

 גבו את אלמוגי יפנה עתה כי פחד הוא
 — המיתרס של השני לעברו ויעבור אליו,

 להבטיח רבץ מיהר כך לשם דיין. משה אל
הבטחות. של שורה ■לאילמוגי

לי מיליוני הזרמת הראשונה: ההבטחה
 שיאפשר דבר חיפה, עיריית לקופת רות

 כסי ״גדולים,״ במימדים לפעול לאלמוגי
 לאלמוגי רבין של זו הבטחה אוהב. שהוא

 ספק כל שאין מאחר חסרודמשמעות, היא
 יסרב רבינוביץ, יהושע שר־האוצר, כי

 ראש־ של זה שטר לפרוע תוקף בכל
שלו. הממשלה

 חשובה פחות שאינה השניה, ההבטחה
 בהכרעות פעיל שותף יהיה הוא לאלמוגי:

 באופן מפא״י. ושל העבודה מיפלגת של
 גוש הקמת על ואלמוגי רבץ דיברו שיטחי
 ממפא״י־ אישים חברים יהיו שבו חדש,

מאח לא (בוודאי ורפ״י-לשעבר לשעבר
 אחד יהיה אלמוגי ואשר העבודה), דות

ממקימיו.
 הבטחת־סרק. היא רבין של זו הבטחה גם
לממ כניסתו את לאלמוגי שטירפדו אותם
 בהכרעות לשתפו יסכימו לא ודאי שלה,

 המיפלגה בתוך רבץ של ומעמדו הגבוהות,
לכך. לאלצלם לו שיאפשר כזה אינו כיום

 אלמוגי שיבחן ברגע כי ספק כל אין
החב — משאת־חייו את לו טירפדו כיצד
 שלו הקפיצה קרש ואת — בממשלה רות

 כי יבחין וכאשר ראש־הממשלה, לתפקיד
 ראש־ד,ממשלה לו נתן שאותם השטרות

 כשור ישתולל הוא לחלוטין, ערך חסרי הם
המכי אשר הרסנית, השתוללות — פצוע
 הוא כדוגמתה. ראו כבר אלמוגי את רים

ראש־ד,ממ נגד שיעמוד מחנה לכל יצטרף
המו האלמוניות בשיטות בו ויילחם שלה,

כרות.
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