
 לקראת העיר לראשות מיפלגת־זזעמדה מד
הבחירות.

מסיגות-
חשק

מי, ודי ^  את בדרך־כלל המבטא אג
 מדוע הסתיר לא גם אלמוגי, של דעתו

 כראש־עיר, בוויים מעוניינת המיפלגה איו
כני בחיפה. שלו הרבה הפופולריות למרות

 לחייו ביחס השמצות, כמה ציטט מוק
 המערך מתנגדי אשר וייס, של הפרטיים

 מילחמת־הבחי- במיסגרת לשלוף עלולים
שהת כפי תיבת־פנדורה,״ ״ולפתוח רות,
בטא.

 והתיישב לביתו, וייס חזר הפגישה אחרי
ש במיכתב, אגמי. לאורי מיכתב לכתוב

 ביטא צפופים, עמודים שבעה על השתרע
 יחד שאגמי, וטען אגמי, על דעתו את
ו ורטמן משה החיפאי חבר־הכנסת עם

(״הס אליעזר מועצת־פועלי-חיפה מזכיר
 כמו חיפה את מנהלים מולק, טודנט״)

חנות־מכולת.
 המיכתב את קיבל לא בי טוען אגמי
 אותו להראות הספיק וייס אולם מווייס,
 רמז במיכתבו ששלחו. לפני מידידיו, לכמה

 פרשיות לשלוף יכול ■הוא גם כי וייס
היפה. ראשי של הפרטיים מחייהם

הת הוא וייס. התכוון למה ספק היה לא
 פרשה — חיב״ה חיילות של למסיבה כוון

 חודשים מיספר לפני העיר את שהסעירה
בעיתונות. והושתקה

 הוא בחיפה ביותר הידועים האישים אחד
 לצורכי ענקי בית־מיסחר בעל זיניוק,
 זיניוק התחתית, בעיר ומחנאות ספורט

 נוהגים אחדות שנים מזה מיכלין. את
שי יום מדי זיניוק, של בחנותו להתאסף

העיר, אבות החנות, סגירת לאחר שי,
פוליטיק בכירים, פקידי־עירייה ביניהם

באוני פרופסורים ראשי־המישטרה, אים-
 ידוע חיפה. של המי־ומי כל — ברסיטה

ל המועמדים אחד שהוא ורטמן, משה כי
ארו תקופה משך נלחם אלמוגי, את רשת

פורום. לאותו מוזמן להיות הזכות על כה
 זיניוק של בחנות המתאספים הגברים

של כדת שתייה מלבד דבר עושים אינם

 שלו הציבורי הדימוי בגלל בו לבחור יסכים
ותככן. כעסקן

 מועצת־פועלי- מזכיר הוא אחר מועמד
 דמות אינו מולק מולק. אליעזר חיפה,

 לימוד־האנג- פרשת לאחר בעיקר אהודה,
 היום. גם שוהה הוא שם בלונדון, שלו לית
 לו לבנות הצליח הוא השנים במשך אך

 להיבחר וסיכוייו במיפלגה, איתן מעמד
ורטמן. של מאלה רבים

מיגוי
תלוי

 כל מבין ביותר הפופולרית דמות
 הוא וייס וייס. שבח דווקא היא אלה, \ (

 אשר ורדיו, איש־עט יחסי־ציבור, אמן
 טוב ציבורי דימוי לעצמו ליצור הצליח
 בדעתם נחושים המיפלגה עסקני בחיפה.

 כמה אם־כי להיבחר, לוויים לאפשר שלא
 תפקיד על איתו להתפשר מוכנים מהם

סגן־ראש־העיר.
 המינוי את יקבל לא אם כי מאיים, וייס

עצ רשימה ויקים מהמיסלגה, יפרוש הוא
 כי ברור, מיפלגת־העבודה לראשי מאית.

 הכיסא את להשיג וייס יצליח לא כך גם
 יקח הוא כי ספק להם אין אך הנכסף,
 ממיפלגת- מנדטים ארבעה עד שלושה

 הליכוד מועמד סיכויי את ויגביר העבודה,
ראש־העיר. בתפקיד לראשונה, לזכות,

 מיפלגת־העבודה מועמד מינוי ואומנם,
 בהתחשב הליכוד. של במועמד בהרבה תלוי

 אישיות, הפעם תהיינה שהבחירות בעובדה
 עומד הליכוד כי בחיפה השמועות רבו

 מפקד שהיה מי את רשימתו בראש להציב
 הראל, הראל. שלמה (מיל.) האלוף חיל-הים,

 להובלת־פרי, בחברה־הימית עתה העובד
בעניין. מוחלטת שתיקה על בינתיים שומר

 של מועמדותו גם מוזכרת בחדרי־חדרים
לצרכ המועצה ויושב־ראש החיפאי הח״כ
 מיספר יש שחל עם אולם שחל. משה נות,

 מיפלגת־ של כבן־הסורר ידוע הוא :בעיות
 הצמרת כנגד לצאת והעז בחיפה, העבודה
אדי לו והקים נושאים, במיספר הוותיקה

ואגמי. ורטמן ובראשם רבים, בים
טענות שתי עוד יש שחל של למבקריו

ני■ ד ש א ע ס י ? ב ה ו
 כאשר פוליטית. רכילות והחלפת ויסקי
 החינגה את מפסיקים הם הלילה, יורד

לבתיהם. וחוזרים
 מי היה הללו, השישיים הימים באחד אך
 היו צעירות. אורחות כמה להזמין שדאג

נר בחיפה. המשרתות חיב״ה, חיילות אלו
 הצעירות החיילות־השוטרות מראה כי אה

 השתכרו הם הגברים. מן כמה עורר
 מהמקום שברחו לבנות, להיטפל והחלו

בזעקות־אימים.
 בתם אשר חיב״ה, חיילת של הורים זוג

 בחנות אירע מה להם סיפרה המזועזעת
חיי אותן של מפקדותיהן ובן זיניוק, של

 האישים בנגד במישטרה התלוננו לות,
 הושתקה הפרשה אד במסיבה, שהשתתפו

פורסמה. ולא לביודהמישפט הובאה לא —
 לאגמי, וייס בין הפגישה על שנודע אחרי

 לצמרת ברור היה דים, של מיכתבו ועל
 מילחמת־הירושה תתפתה אם כי החיפאית

 כאשר כדור־שלג, תהפוך היא זה, בכיוון
האינ הפרטים את יגלה מהיריבים אחד כל

 ש־ פרטים מישנהו, על לו הידועים טימיים
כמום. כסוד נחשבו עד־כה

לחלוטין, ברור העבודה מיפלגת לראשי
הנ יושב־ראש לתפקיד ייבחר אלמוגי כי

 לא הוא אם ״גם הסוכנות־מיהודית. הלת
 העיר, מפרנסי אחד השבוע אמר ייבחר,״
 למצוא צריך לכן גמור. בחיפה ״אלמוגי

 שיל* על לשמור שיוכל מועמד מאד מהר
בחיפה.״ העבודה טון

 האדם את למצוא היה הראשון השלב
 עד שנתיים, למשך כראש־עיר שייבחר

 ירוחם הוא הטיבעי המועמד לבחירות.
 את כבר שמילא ומי ראש־העיר סגן צייזל,
 פטירת לאחר כפקק, עיר ראש תפקיד

פלימן. משה הקודם, ראש־העיר
 האחת: שגיאות. שתי עשה צייזל אד

פעי את להקפיא מאלמוגי דורש החל הוא
בחו בעירייה, לשינויים הנוגע בכל לותו

 כראש־עיר. לכהן לאלמוגי שנותרו דשים
החושש אלמוגי, את קומם שלו זה צעד

 לו וגרם פרישתו, לאחר מדה־אלמוגיזציה
 צייזל את למנות הרעיון אם שוב להרהר

טוב. הוא כראש־עיר־ביניים
 דרש כאשר :צייזל של השנייה שגיאתו

ש חיפה, בעיריית המערך סיעת בישיבת
 לאלמוגי, יורש במינוי שעבר בשבוע דנה

 אחרי העיר ראשות את גם לו להבטיח
מחברי אחד אף הסכים לא לכך הבחירות.

וייס מועמד
פנדורה תיבת

המיפלגה.
ב מטפטפים החלו אלמוגי של מדליפיו

 אינה המישרה בי חיפה, עיתונאי אוזני
 בלוש- שיוסף ייתכן וכי צייזל, של בכיסו

לתפקיד. שייבחר הוא טיין
 מיספר לפני עד שהיה מי בלושטיין,

 הוא בחיפה, חברח־החשמל מנהל חודשים
 של נצר שרגא מעין ותיק, איש-מיפלגה

 לימוד־ על הבדיחות בעוד אולם חיפה.
 נחלת הפכו מולק אליעזר של האנגלית

 רבות שנים מזה חיפה נהנית כולה, הארץ
 ותוסר־ההשכלד. הבורות אודות מבדיחות

 כתב לא ״מעולם אשר בלושטיין, של
 אין 'שגיאות־כתיב.״ עשרים בלי מישפט

נז תגרום בלושטיין של בחירתו כי ספק
בבחי מיפלגת־העבודה, של למועמד קים
הבאות. רות

 לצייזל יסלח אלמוגי כי להניח יש אך
 יוותר צייזל וכי הפיהאומית, התמרדותו על
 כעבור גם לראש־עיר להיבחר דרישתו על

ה המינוי את יקבל בכל-זאת והוא שנה,
הסגן. תפקיד את יקבל כשבלושטיין זמני,

 ה־ את מחריף אך זו בעייה פיתרון
 מועמד — האמיתית הירושה על מילחמה

 כאשר .1977 של לבחירות מיפלגת־העבודה
 אלמוגי, של פרישתו אפשרות . הועלתה

 לתפקיד בקשר שהוזכר הראשון השם היה
 בתי־הזיקוק, מנכ״ל ברתל, אביגדור זה

 עסקני אך מועצת־העיר. חבר גם שהוא
 שלגביהם בברתל, רצו לא מיפלגת־העבודה

במיפלגה. נטע־זר הוא
 אך התפקיד, את לו הציעו אומנם הם

 להיות רוצה לא שאתה ״נכון של בצורה
 והודיע הרמז, את הבין ברתל ן״ ראש־עיר

מועמד. שאינו
 חבר- הוא לתפקיד עיניים שלוטש מי

 שימש אשר ורטמן, ורטמן. משה הכנסת
 רוצה המחוז, מזכיר שעברה השנה עד

בתפקיד.
 אויבים בעיר לו לרכוש הצליח ורטמן

לא החיפאי הציבור בי הטוענים רבים,

 ספרדי, הוא שחל האחת: בחירתו. כנגד
הבורג על-ידי לדעתם, יתקבל, שלא דבר
 שחל והשנייה: הכרמל. של הוותיקה נות

 שצ׳יצ׳ יודעים ״בולם צ׳יצ׳. במחלת חולה
 הם תל־אביב,״ עיריית כראש כישלון הוא

ה החולצות בגלל נבחר ״ושהוא טוענים,
 צ׳יצ/ בעיקבות הולך שחל שלו. יפות

החולצות.״ בעניין

אגמי מזכיר
אישיים גילויים


