
לעירייה. הבחירות לקראת כללית מהומה שוררת הצדדים בשני
במעדר ניצים ושניים בליכוד, מתקוטטים מועמדים שלושה

•סס ס
 השר של האחרונות השיחות אחת ף*
מידי אחד עם המנוח עופר אברהם יי■
 ב־ צ׳יצ׳ של ״שילטונו :עופר אמר דיו,

 שיעמוד מי רבות. לשנים מובטח תל־אביב
ואומ מעשה־התאבדות.״ לו יהיה זה מולו,

 להט, ״) (״צ'יצ׳ שלמה כי נראה היום נם,
 יביס תל־אביב, לעיריית הליכוד מועמד
 בו־נתן, (״ארתור״) אשר את רבה בקלות
זו. עיר לראשות המערך ׳מועמד

 הליכוד מועמד את מעסיקה בירושלים
בי הקולות פער אם השאלה, מצא יהושע

 גדול, יהיה קולק טדי העיר ראש לבין נו
 או מההתמודדות, בכבוד מצא ייצא ואז

 כמו לו, מצא. יבוזה ואז ענקי, יהיה שמא
ש לחלוטין ברור ירושלים, תושבי לשאר

 גם הבירה עיריית ראש יהיה קולק מדי
הקרובות. הבחירות אחרי
 המיפלגות מעסקני איש אין בחיפה רק

מוע על להמר המוכן הבחירות ומקבלני
 כיום מוכן אינו גם איש לדעתו. שיזכה מד

 אחת כל של מועמדה יהיה מי לקבוע
 כי אם חיפה, לעיריית הרצות מהמיפלגות

הנצ שההגמוניה ברור חיפה תושבי לכל
 כה אינה האדומה בחיפה המערך של חית

עוד. בטוחה
 המיפלגות בתוך העניינים מצב אולם,
במיקרים כמו שלמערך, כך על מצביע

 משכל. מזל יותר הרבה יהיה אחרים, רבים
העכו והאווירה במדינה, הכללית האווירה

 מהווים בחיפה, המערך מיפלגת סביב רה
לש זו, בעיר לליכוד נפלא קרש־קפיצה

הפו מיפלגת שילטון את לראשונה בור
הלי ראשי של התנהגותם אך בעיר. עלים

 למחשבה התושבים את מביאה בחיפה כוד
מאלה.״ בהרבה שונים לא ״אלה כי

בלי הרעוע למצב ביותר הסימלי אולי
 בשבוע שהתקיימה פגישה הוא בחיפה, כוד

 במישרדו בעיר, הליכוד ראשי בין שעבר
 הכט (״רודולף״) ראובן הד״ר של המפואר

 אחד הכט, הנמל. שליד דגון כממגורות
 מונה בעיר, מוכרת ודמות חיפה מעשירי

 ראש־הממ- של המייוחד כיועצו מזמן לא
 למה יודע אינו איש בגין. מנחם שלה

 כיבד שבגין רק ברור יועץ. הכט משמש
 עם לפגישה עימו אותו שלקח בכך אותו
 וכי קארטר, ג׳ימי ארצות־הברית נשיא
 קיט- כל את בגין עבור לתרגם דואג הכט

הנוג והשווייצית הגרמנית העיתונות עי
 אף השמועה ישראל. ממשלת לראש עים

 את לחסל לבגין הבטיח הכט כי אומרת
תד קרן של החובות ושאריות זנבות כל
בגין. של מיפלגתו על כקללה הרובצת חי,

 את להרגיע לנסות מהכט ביקש בגין
לקראת בחיפה הליכוד במיפלגת הרוחות

!ההסתדרות) של הסועד בוועד בהן(באמצע, מאיר ח״כ
גרמנית מדבר לא

 מהמועמדות, וולפסון התפטרות ם ^
רא אולם ולין, כהן סיכויי ׳^התגברו

הפ להם הכינו הליברלית המיפלגה שי
לחלו חדש שם כמועמד הציעו הם תעה.

 משק על הממונה גלבוע, יהושע : טין
ית שני לגלבוע האוצר. במישרד הדלק
 אלוף־מיש־ היה הוא מאד. חשובים רונות

 ערב, קול כבעל ידוע והוא בצה״ל נה
 כחזן משמש הוא דתי הוא שאין ולמרות

 מבתי־הכנסת באחד חג ובימי בשבתות
בעיר. הגדולים

 השמצות במסע מייד פתחו ולין כהן
ה דרגתו מלבד כי וטענו גלבוע, כנגד

 כל לו אין הערב, וקולו (מיל.) צבאית
 מינויו וכי עיר, ראש להיות כישורים

 משה השר בשילטון. המערך את ישאיר
 והטיל בפרשה התערב חרות, איש ניסים.

גל של מועמדותו על חרות של הווטו את
 שמו את שוב אז שהעלה מי היה בוע.
 שהיה מי אראל, שלמה (מיל.) האלוף של

 חב־ איגוד מנכ״ל וכיום חיל־הים מפקד
 אין כי הודיע אראל אולם רות־הספנות,

מועמד. להיות רוצה הוא
 לקבל ולע״ם חרות מאנשי למנוע כדי

 את הליברלים אנשי הציעו המועמדות, את
ש ומי ותיק חיפה איש צימרמן, יעקוב

כהן הליברלים. מטעם חבר-כנסת גם היה

הבט ראובן ד״ר
מתגונן לא

חי שייכת הליכוד הסכם על־פי הבחירות.
 הליברלים ואומנם, הליברלית. ל׳מיפלגה פה

ל בבחירות הליכוד מועמד כי החליטו
 עו־ וולפסון, (״מוני״) מנחם יהיה עירייה
 ארץ- איש של וחתנו בעיר ידוע רך־דין

בן־עמי. עובד ישראל־השלמה,
 של האחרות החטיבות שתי אולם
 זו. לבחירה הסכימו לא בחיפה הליכוד

 רצה מחרות, כהן מאיר ח״כ העדות, איש
 לובי לו אירגן הוא לעצמו. זה בתפקיד

בחיפה, התחתית העיר אנשי בקרב נרחב

 לין, אמנון גם המועמדות. לכתר וטען
 של לבתו שנשוי ומי לע״ם חטיבת איש
 עיריית ראש שהיה המנוח, חושי אבא
 רבות, שנים במשך הבילעדי ושליטה חיפה
 והחל העיר ראש למישרת עיניו לוטש

 את לעצמו אירגן לין לובי. לו מארגן
 לחיפה. מחוץ פוליטיים אישים וכן הכט
 ב- לתמוך סירבו וחטיבותיהם אלה שני

התפטר. והלה וולפסון,
 (מיל♦) אל"מ

ל עם קו


