
גריפל מ׳ימ
 על-ידי ׳והמבוצעת צבאי בכישרון ננת

בשלבים. ראש־העיר
 עסקנים מייספר להרוס החליט צ׳יצ׳

 שונא הוא שאותם בו, הקשורים מיפלגתיים
 כי מגלה, המאבק שלבי ניתוח להם. ובז
העליונה. על ידו היתד• כה עד

 אשר את האומר כאדם ידוע להט שלמה
בוטה. צבאית בצורה חושב הוא

שיפמן סגן
 בין ראשון בסך־הכל הוא .״ראש־העיר

 או ממלא־מקום ״כל גריפל. טוען שווים,״
 יוכל לא עצמו, את המכבד סגן־ראש־זניר

החל לבצע יידרש הוא שבו למצב להסכים
לצ׳יצ/״ והעבירן היועץ שקיבל טות

 של כעסקן־כדורגל בציבור הידוע גריפל,
ח במחמאות זכה שלא בית״ר,  השופט בדו̂׳
מדבר בכדורגל, השחיתות על עציוני העליון

בסוק □גן
 הוא תיסכול־עמוק. בתחושת בעירייה בב
 צ׳יצ׳ את שבנה זה היה שהוא בהרגשה חי

 כי הצהיר הבחירות, אחרי מייד כאשד,
 רוב הושג זו ובדרך בו, תתמוך מיפלגתו
 כראש־העי- צ׳יצ׳ לבחירת העיר במועצת

דייה.
 אותו, ההולם ביחס זוכה שאינו חש הוא

 הרגשה החמיר הבכיר היועץ נושא לדעתו.
מפור־ הצהיר הזה העולם עם ובשיחה זו,

צייצי? את העסקנים או העסקנים את צייצימ את ידיח מי
 תל־אביב, ראש־עיריית *ץימרא־מקום

 השבוע בראשית ישב גדיפל, !■ויגאל
 בקול־ זהיריהר העירייה, שבבניין בלישכתז

 ספטמבר בחודש להתרחש העתיד על רם
1977.

 בקצב מתנהלות ועדות־המינויים ״ישיבות
 הנישא העיר, ראש להם, שלמה קדחתני.

אולטי מגיש אישית, פופולאריות גלי על
 שאני האנשים אלה — הליכוד לראשי מטום

 ראשי ברשימה. להכליל לא לפסול, מבקש
 לביתו, נוסע להט בשלילה. משיבים הליכוד

אי מועמדים רשימת שולף ובשעת־האפם
 רשימת — חדשה רשימה ומקים שיים,
להט.

 ברון, נתן הבכיר, ליועצו מטלפן ״להט
 תוב־ תיקי את שולף ברון ,פעל!׳ ואומר:

 שהוכנו למערכת־הבחירות, ניות־הפעולה
נימרצת. במילחמת־בחירות ופותח מראיש,
!״לעשות לו ניתן לא בדיוק, זה, ״ואת

— ש.ב.
?וי3 שרץ

אווי שוררת האחרונים שבועות ך*
 תל־אביב. עיריית בבניין עכורה רה *■
לבין ראש־העירייה בין נתגלע עמוק קרע

■־״״־־־־־״ מאת ־—---------

יפת אכ1

 גריפל יגאל — המוביל הצוות חברי ארבעת
 יצחק העיר, ראש ממלא־מקום (ליכוד);

 העיר, ראש מקום ממלא (ל״ע); ארצי
 ראש־ סגן (המפד״ל): בסוק חיים־מנחם

 סגן הוא גם (ליכוד), שיפמן ודויד העיר,
העיר. ראש

 כי לעיתונות מדליפים האופוזיציה חוגי
הת על־סף עומדת העירונית הקואליציה

 כי נרמז, הליכוד מחוגי יואילו פוררות,
 להט <״צ׳יצ׳״) שלמה ראש־העיר ימשיך אם

 דויד בסגנו, יוחלף יודח, הוא ״להשתולל״,
שיפמן.

 היועצים מינוי בנושא הקשיות המריבות
 כי צ׳יצ׳ של בקשתו ובפרשת לראש־העיר,

 מינהל-ההנ- כראש מתפקידו יודח גריפל
 נירחב בכיסוי זכו בו, שנכשל ■משום דסה,
אמצעי-התיקשורת. בכל

מא וכי בשיגעון, שיטה יש כי מסתבר
העירו בקואליציה המריבות מהומת חרי
מתוכ מדוייקת, תוכנית־פעולה קיימת נית,
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 העסקנים־הנבחדים, את לכנות נוהג הוא
״שר כגון חיבה בשמות רחבים, בפורומים

 אצלו שזכו עסקנים יש ״גנחנים״. צים״,
 מצליח אינו הוא בזוי). ״ש.ב.״(שרץ בכינוי
 מסוגלים אינם הפוליטיקאים מדוע להבין

ענ בצורה בפניהם המוצגות בבעיות לדון
 מייד הופך נושא־דיון כל ומסודרת. יינית

 כים- זה מצב שמור־לי־ואשמור-לך. פרשת
 נכונות, להחלטות להגיע מאפשר שאינו עט

אחר. לכיוון מושך ניבחר שכל כיוון
 ממערכת לעירייה בא שהוא טוען, צ׳יצ׳

 הצלחתם מידת לפי ניבחנים שבה-אנשים
 כלא-מוכשרים, מתגלים הם אם האישית.
 מתפקידם. מועברים הם המיקרים במרבית

 בחיים זה עיקרון לממש החליט הוא־עצמו
הפוליטיים.

ם מקו ה א־ מל  — מ
עסקן־בדורגל

 בש- לעירייה, ■הבחירות־ קודם וד **
הלי של המועמדים רשימת הכנת עת ג0

 וביקשו בגין, מנחם עם צ׳יצ׳ נפגש כוד,
 ברשימה. גריפל של שמו הכללת את למנוע

ב נשאר גריפל בסירוב. נענתה בקשתו
 ראשון כממלא-מקום נתמנה ואף רשימה,

ראש־העיר. של
 בוועדתיבניין- כיהן ״גריפל :צ׳יצ׳ אומר

 חשבתי אז כאופוזיציונר. שבים, עשר ערים
היושב־ראש.״ לתפקיד יתאים שהוא

 אינו שגריפל למסקנה הגיע לאחרונה
 כבד חטא חטא צ׳יצ׳ לתפקידו. מתאים

 מעמדו את ולקבוע לעסקן, לבוא שהעיז בכך
 במים- מעמדו לפי ולא הישגיו־בפועל, לפי

 של החמורה להתפרצותו גרם יזה דבר לגה.
גריפל.

 בקשתו את פדדאחד, דחו, הליכוד אנשי
 המתנהלת במילחמת־ההתשה אך צ׳יצ/ של

 העיר, נבחרי לבין צ׳יצ׳ בין ארוך, לטווח
 ״לעולם נוספת. בנקודת-ניצחיון צ׳יצ' זכה
 ינחית כיוון ומאיזה מתי יודעים אנו אין

 אנשי נאנחים נוספת,״ מהלומה צ׳יצ׳ עלינו
 בעיני מופיע הוא סיבוב ״ובכל הליכוד.
 כלא־ מוצגים אנו ואילו כחדשן, הציבור

יוצלחים.״
 נכשל כי בכל־תוקף מכחיש עצמו גריפל

 ירושה מהמערך קיבל לטענתו, בתפקידו.
 לשקם מנסה הוא ואילו נוראה, הזנחה של
 לדבריו, הוועדה־לבניין־ערים. הריסות את

 ברון, נתן הוא הצרות לכל העיקרי הגורם
ראש־העיר. של הבכיר יועצו

 קורה מה מסביר כשהוא ספורט, במונחי
:בעירייה

 במישחק. (מחצית) להאף־טיים ״הגענו
 על המתרחש את בודקים המאמנים עכשיו

חד הוראות לשחקנים ■ומחלקים המיגרש,
הת מגלים אנו המישחק כל לאורך שות.

ה עם קומוניקציה ליתר ורצון מרמרות,
 שחקן־סולו, אינו צ׳יצ׳ ראש־העיר. קפטן,

כזה.״ להיות לו ניתן ולא
חבריו בעזרת עמדותיו על מגן גריפל

המתנג אלה עם אחת בחזית הוא כי שות,
ליועץ. דים

 בסוק, מחיים גריפל משיג תשוב סיוע
 עורך- שהיה מי בסוק, אגף־החינוך. ראש
 שהה הלה כאשר לנסקי מאיר של הדין

 רפאל. יצחק השר מאנשי הוא בישראל,
 הכושל מעמדו את לחזק משתדל הוא

 קיימות שם בתל־אביב, המפד״ל בסניף
להדיחו. מגמות

הקדוש- את שמייצג כמי עצמו יחש בסוק

(מימין) צ׳יצ' אומר יועצים,״ יש דך רק ״לאסתרים ללא יועץ
 יועצו על ומצביע רבין, יצחק לראש־הממשלה

 שנערך ראש־הממשלה, לכבוד קבלת־פנים בטכס משמאל), (שני ברון נתן הבכיר
 אפרים :משמאל קיצוני מבקר־העירייה. איידון, צבי :במרכז ראש־העיר. בלישכת

הנוכחית. בסערה מרכזי תפקיד ממלא ברון לאה. אשתו רבין, ליד העיר. מהנדס מרק,

 לכל המוביל. הצוות אנשי הפוליטיקאים,
בו. לתן!ור טובות סיבות יש מהם אחד

הקדוש־ נציג
ברוך־הוא

חק *  ראש־העיר, ממלא־מקום ארצי, צ
מסתו־ תרבות-נוער-וספורם, אגף ראש

 מיס- וכמייצג דתיים, בנושאים ברוד־הוא
טובות-הנאה. בהם שיש בנושאים לגתו

 קומי- מעין הוא ברון כי משוכנע בסוק
 לבין להט בין חיץ להטיל שבא סאר,

 עם שכס-אחד נלחם הוא העיר. נבחרי
ברון. את להדיח כדי וארצי גריפל

 למיל- ייצא בסוק כי להניח חיה סביר
 הכהן־אבידור, שמואל ברב חמת-חורמה

כפר־ של הרב אבידור, לענייני-דת. היועץ


