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 ול- לארה׳׳ב תרגומי־מדע בייצוא העוסקת
שותף. הוא בו גלוב, מישרד־הנסיעות

ו לברון צ'יצ׳ פיה השגר, יוני בחודש
 שלושה של זמן לפרק לו, לשמש ביקשו

 בתיכנון לו שיעזור אישי, יועץ חודשים,
בעירייה. קבלת־ההחלטות סדרי

 ללא התפקיד את עצמו על קיבל ברון
 העזה הציבורית הסערה כספית. תמורה כל

השלים כאשר חודשים, שלושה כעבור פרצה

היום. עד הנמשכת הגדולה,
 שראה דובר־העירייה, ־שפירא, עמיקם

יוע צורפו אליו ברון, ממינוי נפגע עצמו
 נגד עיתונאית במערכה פתח נוספים. צים

הקואלי חברי הציבור, נבחרי גם המינויים.
 שלא משום במערכה, פתחו העירונית, ציה
ש ראש־מטה, מעין בו שראו ביועץ רצו

ראש־העיר. לבין בינם יחצוץ
הובע הנבחרים בין פנימיות בהתייעצויות

לשעבר הפטרון נגר התקוממות שפירא: עמיקם
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השקעות יש גרבינסקי:
 לראש־העיר. והגישה תוכניתו את ברון

 מטה, ראש־העיר ליד להקים היתד, תוכניתו
 במעקב העבודה, בתיכנון לצ׳יצ׳ שיעזור

 קבלת״ דרך ובייעול החלטות, ביצוע אחר
ההחלטות.

ב להמשיך מברון ביקש שצ׳יצ׳ ברגע
 לפי קבע, מינוי של בדרך והפעם תפקידו,

המהומה החלה עיתונאית, דרגת־משכורת

 פירסום לכל זכה לא היום שעד — החשש
 צ׳יצ׳ ימנה הזמן במשך כי — עיתונאי

 שיכניס כדי העירייה, כמנכ״ל ברון את
 והמחלקות האגפים במיבנה גדולים שינויים

 בתל־אביב, קיימת לא כזו מישרה בעירייה.
 רוני ירושלים• בעיריית קיימת היא אך

 עוסק ירושלים. עיריית מנכ״ל פיינשטין,
 טדי ואילו העירייה של השוטף בניהול
מרכזיים. בנושאים לטפל מתפנה קולק,

 כזו. אפשרות כל מכחישים וברון צ׳יצ׳
 ובאג״ במחלקותיהם הדואים הנבחרים, אך

 לכל מוכנים אינם פרטיות, אחוזות פיהם
ברת. את לסלק שואפים והם שינוי,

 זבולון של לזו מאד דומה התנגדותם
 והעבודה, הסעד שרי ברעם, ומשה המר

 במישרדי־ השינויים לתוכנית המתנגדים
ראש־ד,ממשלה. שהציע הממשלה,

 כאילו ידיעות מופיעות החלו בעיתונות
 ל־ נקבעה ברון •של החודשית משכורתו

 הדלפה זו היתד, לחודש. ל״י 7000—8000
 סערה כמובן, עוררה, היא אך חסרת־שחר,

 לפי — שהובטח השכר שגם עד עזה, כה
סוכם. לא המקובל, העיתונאי דירוג־השכר

 עד ממשיך שברון הוא בפועל המצב
שכר. ללא בעירייה לעבוד היום

;גדבינסק■ ■**ורא?■

רא־ון אין
 ש־ טלוויזיה, יאיץ של עיצומי ך•
ב ימים עשרה לפני להט עם נערך ^
 ממלא״ לבין בינו שפרץ לסיכסוך קשר

היוע לנושא ובקשר גריפל, יגאל מקומו,
 עוזר גרבינסקי, ישראל לחדד נכנם צים,

מייוחדים. לתפקידים ראש־העיר
 על שרגז מישעל, גיסים הטלוויזיה, כתב

 אחד הוא גרבינסקי שגם וחשב ההפרעה
 היועצים ״צ׳יצ/ :אמר דאש־העיר, מיועצי
!״ אותך יהרגו עוד האלה

ה הקטן למיקרופון מחובר שהיה צ׳יצ/
 המיקרופון, את סילק הבגד, לדש מוצמד

 את ויצא !״ראיון ״אין :ואמר ממקומו קם
החדר.
מכשי את אסף הנדהם הטלוויזיה צוות

שבא. כלעומת וחזר ריו,
 ידע לא הטלוויזיה, כתב מישעל, גיסים

 באד, ראש־העיר של החריפה התגובה כי
 החביב. מעוזריו אחד את שהעליב משום

במייוחד. עליו בים
 צ׳יצ׳ את הכיר רווק), ,27( גרבינסקי

 עבורו ועבד למישפטים סטודנט היה כאשר
 לעירייה, צ׳יצ׳ בא כאשר במטו׳,־הבחירות.

 לרשותו העמיד גרבינסקי, את איתו לקח
 גרבינסקי ראש־העיר. לישכת בתוך חדר

 המעוניי־ גדולים, במשקיעים בעיקר מטפל
בתל־אביב. להשקיע נים

 ראש־ אצל פתוחה דלת תמיד לגרביגסקי
 זד, בנושא דיווחים לקבל המעדיף העיר,

אחר. נושא כל פני על
 —צ׳יצ׳ פרשת בעיתונות התפוצצה כאשר

 שממלא־מקומו, ראש־העיר טען גריפל,
 אינו ההנדסה׳ מינהל ראש גריפל, יגאל

להחליפו. ודרש תפקידו, את כראוי ממלא
 הוא גריפל של המרכזיים התפקידים אחד
ל וזה גדולים״, ב״פרוייקטים הטיפול
 ובאופן בשקט שהועבר, התפקיד מעשה
 מ־ לעיתונות, כך על שדווח בלי מע־שי,
אח חודשים לפני כבר לגרבינסקי גריפל

דים.
ל גרבינסקי הצליח האחרונים בשבועות

 בעל אליהו, שלמה המיליונר את שכנע
 שכונת- יליד הגדולה, סוכנות־הביטוח

גדו סכומי־כסף בשכונה להשקיע התקווה,
 את לחדש כדי בניינים, שורת בהקמת לים
מישכנות־העוני. בפינוי ולעזור השכונה פני

 בפני מתגונן עצמו שמצא גריפל, יגאל
לתפ מתאים שאינו ראש־העיר, האשמות

 כעל אליהו, שלמה עגלת על קפץ קידו.
 נזקף היומית בעיתונות רב. שלל מוצא

 לאמיתו אך גריפל. של לזכותו זה מעשה
 זה, במיבצע חלק כל לו היה לא דבר, ־של

 לבין גרבינסקי בין מיקרית בפגישה שהחל
 בתל־אביב. גורדון בבריכת־השחייה אליהו
 פגע שכנראה הרעיון נזרק פגישה באותה

 מהרה ועד אליהו, אצל רגיישה בנקודה
למימושו. במרץ להירתם זה החליט

 של לביקור גרבינסקי המריא השבוע
ל כדי בארצות־הברית, שבועות שלושה

 •שיסכימו שם, אנשי־עסקים עם קשר מצוא
 בתל- מיפעלי־פיתוח בכמה מכספם להשקיע

אביב.

ניר: רוח

,פי^וד סיגנזן
* ת ך  ראש־העיד, לישכת מנהלת ניר, ו

 בנגב, נירים קיבוץ חברת לשעבר |
 תירצה, נווה כלא־הנשים מפקדת היתה

 המכונה רעייתו, על־ידי לצ׳יצ׳ דשודכה
״צ׳יצ׳ילה״. בשם גבה מאחרי

 בדיבורה. היטב ניכר הפיקודי עברה
 רוצה ״אני עניין,״ ״לסגור כמו ביטויים

 הוא ״העניין פרץ,״ ״הנושא אותך,״ לרשת
 לה־שתלב מרבים שלך,״ פיקוד) (תחת ת.פ.

בשיחתה.
 של היומי יומן־ו־,פגישות את מנהלת רות
 היכולים מקורבים, מאותם לבד צ׳יצ/
 האחרים כל חייבים עת, בכל לצ׳יצ׳ לד,כנס
הלישכה. מנהלת עם מועדי־פגישות לתאם

עמוס, ראש־העיר של שסדד־יומו כיוון
 שבועות. כמה לעוד הנקבעות פגישות יש

 מנהלת־הלישכה, של התפקיד חשיבות מכאן
מועדן. ובקביעת הפגי־שות בניקוז העוסקת
 היא ראש־העיר. אצל קשבת אוזן לרות
 לעובדי- המציקים דברים בגלוי לו אומרת

 עצמם העירייה שעובדי דברים העירייה,
לראש־העיר. י־שירות לומר מעזים אינם

 מוגדר חשוב, פחות לא אחר, תפקיד
אורך שלכל כיוון עניין." סגירת כ״תפקיד

 ראש־העיר נמצא בעיריד, עבודתו •שעות
 הוא שלו, מנהלת־הלישכה עם שוטף במגע

להשל לתיאום, רבים נדשאים לה מעביר
 כפי בפועל, בוצעו אכן אם ולבדיקה, מה

 על־ידי או נבחרי־העיר, על־ידי שדווח
בנושא. המטפלת הבכירה הפקידות

 קור־ בזכות רבה להערכה זוכה ניר
מתחמ העיר הנהלת ישיבות כאשר רוחה.
היסט לסף מגיעים מהנבחרים ואחדים מות,
ה את ולצנן להרגיעם ניר יודעת ריה,

אווירה.
נער כאשר מפגינה היא דומה קור־רוח

והתפרעו מהומות ראש־העיר בלישכת כות
 על־ מבויימות וחלקן מוצדקות חלקן יות,
פליליים. טיפוסים ידי

ה אחד כאשר בהלם הוכו עוזרותיה
 את וחתך בלישכה, להתאבד ניסה אזרחים

 באפם •יושבות הן בעוד גילוח. בסכין בטנו
 את ואירגנה אמבולנס ניר הזעיקה מע־שה,

העניינים.
 רות דיזנגוף, מאיר ראש־העיר ימי מאז

בתפ המשמשת הראשונה האשה היא ניר
 כל על עולה והיא מנהלת־לישכה, של קיד

בתפקיד. לה שקדמו הגברים

והצ״צ״לה צ״צי
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