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 מאשימים שטאד)93<
ה  נגדו בחתירה ה1 את ז

 סוני■! מערבים □שהם
 ראש־ל״שסזו את

 זמ״שרד־חקירות
□11פרט

ת נוסעיו מה א
 ציבור חגג שבועות כשלושה פני 6■

הת את בארץ והעיתונאים הדוברים /
ה המיקצועיות השערוריות אחת פוצצות
 תל-אביב, עיריית ראש ביותר. גדולות
 במדור־ פילסם להט, צ׳יצ׳״)״( שלמה

 שבו מיכתב, הארץ היומון של המיכתבים
 כי וטען שפירא, עמיקם דוברו את הוקיע
 לא לעיתונות שפירא על־ידי שנמסר מידע

העיר. ראש דעת על ושלא נכון היה
 שפירא, שמסר בהערסד, היל, המדובר

עצמו, צ׳יצ׳ מפי באה היא כי רומז כשהוא
 שר־ שפיזר הבטחות־לא-הבטחיות לגבי <

תמיר. שמואל המישפטים
 תוך זעם, לחופשת לצאת מיהר שפירא

 כעבור אולם להתפטר. עומד שהוא רמיזה
לעבודתו. חזר כבר אחדים ימים

ש ככל משעשעת המיכתב, פרשת :אך
במע קרחון של קצהו רק היתר, תהיה,

 הקיימת והמפותלת הסוערת היחסים רכת
!מע תל־אי־ר. דאש־עידיית :של כלישכתו

 סרט של הסממנים כל את המכילה רכת
שמו תככים, הלשנות, :ל' דרגה פוליטי

פרטיים. ובלשים בילויים, נשים, עות,
 ערב היא התסריט של הפתיחה תמונת
 מסע־בחי־ בעזרת צ׳יצ׳, כאשר הבחירות,

ובעז אמריקאי סיגנון כבעל ׳שהוגדר רות
עמי עיל־ידי שנוהלו חתיכות של צבא רת
חו במשך העיד״ה. את כבש שפירא, קם

 תודות בבחירות זכה כי צ׳יצ׳ טען דשים
עמיקם. של יחסי־הציבור לכישרונות

 בילה מי
מי! עם

 וחתלתול חלפו, החודשים ולם
 לבין צ׳יצ׳ בין מטייל החל שחור

הנאמן. דוברו
 אישי עוזר לצ׳יצ׳ היה עת אהתה כל
 התחרות גרווינסקי. ישראל ששמו אפור

 היתר, שפירא עמיקם לבין גרווינסקי יבין
 עמיקם של ידו היתה לבסוף אולם חריפה,

 מתפקידו. סולק וגרווינסקי העליונה על
 בן־ חנן מובהק, חרות איש הובא תחתיו
הסטו אגודת ראש יוושב שהיה מן יהודה,
חרות. מסעם דנטים

 היתר, לעמיקם שהציקה אחרת .פעייה
ניר. ירדת דאז, צ׳יצ' של ־־אש־ליישכתו

ההדו היחסים חן נשאו לא עמיקם בעיני
 מי והיה שלו, הבוס לבין ניר בין קים

 וותר קצת יש כי לעתונים ■להדליף שדאג
 צ׳יצ/ לבין ניר בין גרידא מיחסי־עבודה

 בקלחת, היא אף בוחשת החלד, ׳לה׳ט זיווה
להתפוטר. :לבסוף נאלצה וניר

 והביא הפנויה, ד,מישרה על עט עמיקם
 דיסנ־ נאווד, :שלו, קרובה ידידה צ׳/ילצ

 •שהוא דיסנצ׳יק, ׳רוני של אשתו צ'יק,
 עורך שהיה מי ׳של ובנו ׳חברת־וסוא :מנהל

דיסינצ׳יק. אריה מעריב
בן־יד,ו חנן את צ'יצ׳ ״גילה״ בינתיים

 ולכל התהדקו, השניים בין היחסים ,.דד
 בן־יהודה כי כיום ברור העירית עובדי

 המקורב כאיש שפירא של מקומו את תפס
העירייה. לראש ביותר

 צ׳יצ׳ של יחסיו התהדקו האחד הצד מן
 עד ויוותר. יותר שליו ראש-הלישכה עם

מתגל החלו הרעות שהלשונות כך כדי
 בתחילת כמובן. :בצדק, שלא כי אם גלות,

בי צ׳יצ' כי שמועה נפוצה שעבר השבוע
 במיליון סוף־שבוע דיסיצ׳יק באודה עם לה

בשמו כמו אולם, בטבריה. פלאדה הפאר
 היתה זו גם כי התברר זה, מסוג עות

בילה אומנם צ׳יצ׳ בחלקה. רק נכונה

 ימים, 10 לפני השבוע .בסוף זה במלון
 מהם אחד כל אך דיסנצ׳יק, נאווה גם וכן
 ורוני להט זיווה החוקי: בן־זוגיו עם היה

דיסנצ׳יק.
 כאחרות זו, שמועה כי ספק אין

 ה־ במערכת־היחסים מקורה בעירייה,
 לשפירא. בן־יהודה בין השוררת מתוחה
ב דמות־מפתח משמשת דיסנצ׳יק נאווה
 לראש־ מקורבת היא אחד מצד אלה. יחסים
 בדימודה. עם יחיד לצידו ועובדת העיר

שפי עמיקם עם גם מיודדת היא מאידך
 מחוץ נמצא בשצ׳יצ׳ הזדמנות, ובכל רא

 של בחדרו יושבת היא העירייה, לבניין
 בילישכת המתרחש על לו ומדווחת שפירא

ראש־העיר.
 של המיכתב מאחרי כי טען !שפירא

 בן־יהודה. חנן עמיד בהארץ נגדו צ׳יצ׳
 שלא זה היה בן־יהודה שפירא, לדיברי

 המכתב את לשלוח צ׳יצ' את הסית רק
ת. איותו ניסח גם אלא  זאת למרות עבו
שנש מיכתב, האישי ■מתיקו ׳שפירא שלף

 שיעבר, בשבוע צ׳יצ׳ עיל־יידי איליו לח
 בתחינות ראש־העיר, ממנו מבקש ובו

 לדעתו, כי, וטען ומחילה סליחה ממש,
בארץ. ביותר הטוב הדובר (עמיקם) הוא

שפירא עמיקם עם דיסנצ׳יק נאווה הלישכה ראש
המחלוקת צלע

 בסודי־ המיבתב את כתב אומנם צ׳יצ׳
למוס יצטרך שלא כדי ובכתב־יד, סודות,

 לחדרו במדידיז הביאו ■ואף לסתבנית, ת
 בן־יהודה את לנגח כדי אולם עמיקם, של

 שהייה מי לכל המכתב :את עמיקם הריאה
 שהוא תוך לקריאתו, זמן להקדיש מוכן

ש לצ׳יצ׳ לספר שלא הקורא את משביע
אותו. לו הראה

 אדר יוסי לבוא. אחרו לא התגובות
 אם כי ליו והודיע צ׳יצ׳ של לחדרו ■נכנס
 עוד ■תיכנס להט, זיווה העיר, ראש אשת
 יעזוב הוא אדר), (של להדרו אחת פעם
 כי צ׳/יצ לפני התלונן אדר העבודה. את

 לו ומנהלת בעבודתו, מתערבת להט זיווה
 ישל היא העירייה ״כאילו המחלקה את

לס ידעו לבן־יהודה מקורבים ישלה.״ אמא
 שהסית שפירא זה היה כי לצ׳יצ׳ פר
ראש־העיר. אשת על להתלונן אדר את

הגננת
העירומת

 היה שמריו. על קפא לא פירא
ידי כי העיר לראש לספר שדאג מי

 מישרד־חקירות, שלהם בז־יהודה, שיל דים
נגדו. חומר ואוספים עמיקם אחר בולשים

ש שפירא, התמהמה. לא הנגדי הסיפור
 כד,לשנה בא הבלשים על הסיפור כי חשב
 אחרים רבים כמו שמע, צ'יצ׳ ׳בפני עלי׳ו

 ו״השד־ עמיקם על הסיפור את בעירייה,
 מקורביו על־ידי שהופץ הסיפור, לפי כן״.
מ אחד את עמיקם שלח בן־יהודה, של

 למישרד־ גרוש, גבר שהוא העירייה עובד
 נשים שיל כתוביות לקבל כידי שידוכים

 פי על שפירא, גברים. להכיר המבקשות
 הכתובות כל על לעבור מקפיד הסיפור,

 לחלקן ואף השדכנים, ברשימות המופיעות
 ראש־ לאוזני עד הגיע ■הסיפור לחבריו.
מזכי עם עליו שהתבדח עצמו, העירייה

 חבר להיות ״כדאי דיסנצ׳יק: נאווה רתו,
חתיכות.״ של כתובות ולקבל עמיקם של

 בכלל, אם וכיצד, מתי ברור לא עדיין
 ראש־עי־ בליישכת הכוחות מאבק יסתיים

 שצ'יצ' ברור עתה כבר תל־אביב, ריית
 אמור שהיד, מזמנו, גדול חלק מקדיש
 העירייה, בענייני לטיפול מוקדש להיות
לעוזריו. כגננת לשמש
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