
הוליכוד מועמד והיות 1 שהסכים י לפו
ליו אוריאל תבע ז, חיפו עיריית לראשות

 כדוגמתו עדיו היה שלא חוזה ער לחתום מיברגת! מראש■
:וכצורתו במלואו להלן אותו מביא ,,הזה ,העולם המדינה. בתולדות

עסן!
ושמו
כסא

 של מיכתבו את שקיבלו האנשים לושת
אל רי או  שלושה אלה היו מופתעים. היו לין /•

 המיפלגה ירד הליברלית, המיפלגה מראשי
 יצחק המיפלגה נשיאות יו״ר ארליך, שימחה
רנר. צבי הח״ב הליברלים וגיזבר מודעי,
 משופשפים, פוליטיקאים הם השלושה כל
 היתה לין של התביעה אבל הרבה, ראו שכבר
 על אותם להחתים ביקש לין במינו. מיוחד משהו
 מצויינים תנאים לו שיבטיח וכובל, מפורט חוזה

 הליכוד מועמד להיות להסכמתו בתמורה
זה). בעמוד גלופה חיפה(ראה העיר לראשות

 החוזה את כתב במיקצועו, עורך־דיז שהוא לין,
ברורה. מישפטית בלשון שימוש תוך בעצמו,
מיפלגתו: לאנשי לין שהציע העיסקה וזו
 מועמדות ״מגיעה״ ולליברלים הואיל •

חיפה. עירית לראשות הליכוד
 שהוא מושך מועמד אין ולליברלים הואיל •

חיפאי.
 ומוכן מושך, מועמד להיות יכול ולין הואיל •

 את לקבל כדי לחיפה מגוריו מקום את להעביר
 בבחירות הליכוד יזכה אם העיר ראש מישרת

—.בחיפה המוניציפליות
 לאוריאל הליברלית המיפלגה ראשי יבטיחו

הבאים: התנאים את לין
 לבחירות הנוגע החוק את ישנו •

 את להציג יוכל שלין כך המוניציפליות,
חיפה. תושב שאינו למרות מועמדותו

 במשך מנכ״ל של משכורת לו ישלמו •
ונהג. מכונית לו ויעניקו חודשים, שישה
 — לחיפה המעבר הוצאות את לו ישלמו •

הכרמל. בעיר דירה לרכישת שהכוונה כנראה
ממשלתית. חברה ליו״ר אותו ימנו •
 אל הממשלה ראש של פניה יזמו •

 את להציג שיסכים בבקשה לין ״המועמד״,
מועמדותו.

 הליכוד ברשימת ריאלי מקום ללין יבטיחו •
חיפה. העיר לראשות ייבחר לא הוא אם לכנסת,

 שלושה לץ אוריאל הותיר החוזה בתחתית
 המיפלגה ראשי של לחתימתם ריקים, מקומות

 למישפחת 1937 בשנת שנולד לין, הליברלית.
 את היטב מכיר שמו, את שינה ואחר־כך אסולין

הליברלית. מיפלגתו
 המסודרת הבלורית בעל הצעיר הפוליטיקאי

 האוניברסיטה של למישפטים מוסמך הוא תמיד
 באוניברסיטת גם ולמד בירושלים, העברית
 הוא שלו הקריירה את בקליפורניה. ברקלי
פרקליט היה הוא דין. כעורך במקצועו התחיל

 מתאים מועמד בהצגת מעונינת הליברלית והמפלגה מאחר
 הליברלים וסניף ומאחר חיפה; עירית לרשות ש.ז< באוקטובר להתמודדות

 האחראיים התפקידים בעלי ובהסכמת בחיפה חרות סניף דעת על בחיפה
 על זו מועמדות עצמו על שיקבל המועמד) לין(להלן לאוריאל פנו בליכוד

 מערבת וביצוע המועמד ע׳י זו מועמדות וקבלת ומאחר בכף; הכרוך כל
המועמד: כי מחייבים נאותה בצורה הבחירות

לחיפה; מתל-אביב מגוריו ממקום יעבור א)
הנוכחי; עבודתו מקום את ינסוש ב)
זה; במהלך הברוכות כספיות בהוצאות ישא ג)
הפוליטי. התקמותו מסלול ישנה ד)
 המפורטים הבאים התנאים בל יתקיימו כי להבטיח יש כי מוסכם

להלן:
 כי חד־משמעית המבהיר 6/5מ־ יאוחר לא מתאים חקיקתי תיקון .1
 מטריו מקום להעתיק המועמד יכול הקובע' ״מהיום יום 65 תוך

 החדשה בכתובתו האוכלוסין במירשם להרשם לחיפה; מתל־־אביב
 בסיס הוא זה תנאי חיפה. העיר לרשות להיבחר זכאי ולהיות בחיפה,
המהלך. לביצוע

 שיוקדשו אוקטובר סוף עד המועמד של מלאים עבודה חודשי שישה .2
 זו בתקופה וניהולה. הבחירות מערכת הכנת העיד. בעיות ללימוד כולם
ונהג. מכונית בולל היום, לו שיש העבודה תנאי אותם למועמד ינתנו

 של הוצאותיו לכלל מעבר שהיא כספית הוצאה כל אוקטובר סוף עד .3
 השגות במלואה. למועמד תושב לחיפה, מהמעבר והנובעת היום המועמד

 אחר רק תעשינה תהיינה, באם זו, במסגרת אכן, היא כספית הוצאה אם
המפלגה. יו׳ר להכרעת ותועברנה התשלום

 הליכוד על־ידי בחיפה הבחירות למערכת שיוקצב הבחירות תקציב .4
לתל-אביב. המוקצב מזה יפול לא

 חברה של יו״ד לתפקיד המועמד של מגוי יבוצע יולי סוף עד .5
 להיות צריכה החברה הממשלתיות. החברות של 1 מס בדירוג ממשלתית

 יכולים ממט סטיה או זה תנאי של פרטיו תובן המועמד. ע״י מוסכמת
המועמד. ובחתימת בכתב רק להעשות

 את עצמו על לקבל המועמד אל דאש״הממשלה של רשמית פניה .6
הליכוד. מפלטת של המשותף רצונן סיכום שתהווה המועמדות

 שהיא איזה מסיבה העיר לראשות יבחר לא והמועמד במקרה .7
 כנסת כחבר המועמד של לבחירתו להביא מטה החתומים מבטיחים

 30ה־ עד של ריאלי הבאות(במקום בבחירות הליברלית המפלגה מטעם
הליכוד). ברשימת

 אישית הבטחה מהווה מטה מהחתומים אחד בל של האישית חתימתו
המועמד. כלפי וישירה

.מקום.היום.

החתום: על

ך רלי רנרמודעיא
 שלוש אביגדור של הדין עורכי במישרד

 מישרד לו היה יותר מאוחר וגם בתל־אביב,
שונים תפקידים בעל גם היה לין דין. לעריכת

 בין ישראניל. ובחברת אתא הטכסטיל בקונצרן
 רשות מנהל היה הוא 1980ו־ 1978 השנים

אמריקה. בצפון הממשלתית ההשקעות

סחווה
ושמה
חינה

 חברותו בזכות לץ קיבל זה אחרון תפקיד
 ידוע לין הליברלית. במיפלגה הממושכת
 הוא האדונים. כל של במשרתם זאת במיפלגה

 לכל תמיכה ולהבטיח סיעה, בכל להיות מוכן
שלו. בקריירה אותו יקדם שהדבר בתנאי אחד,

 קיבל הוא הברית, מארצות לין שחזר אחרי
 ממלא היה הוא האוצר. במישרד בכירה מישרה

 המדינה. הכנסות על והממונה המנכ״ל, מקום
 אברהם לקבוצת מקורב לין היה תקופה באותה
 מיכאל בקבוצת פעיל היה הוא אחר־כך שריר.
 שאול המיליארדר של האיש אלבין, (מיקי)

 מונה יותר מאוחר הליברלית. במיפלגה אייזנברג
 והתשתית. האנרגיה מישרד מנכ״ל לתפקיד לין
 ברמן, יצחק השר תחת זה בתפקיד כיהן הוא

 העיקרי ליריבו התפקיד את ברמן פינה וכאשר
 מעמדו נפגע לא מודעי, יצחק השר כליברלים,

בתפקיד. המשיך והוא לץ, של
 רמים. לתפקידים קבוע ״מועמד״ גם הוא לין

 מנכ״ל של לתפקיד כמועמד הוזכר הוא פעם
 מועמד היה הוא אחרת ופעם החשמל, חברת

 את פעם ניסה גם הוא המדינה. מבקר לתפקיד
 אך הליכוד, מטעם ח״כ לתפקיד כמועמד כוחו

נכשל.
 לענייני מומחה וגם ניסיון, למוד עכשיו,
 אוריאל מציע בה, חבר שהוא הליברלית המיפלגה

 כמוה. מאין צינית עיסקה מיפלגתו לראשי לין
 זה היה כאילו העיר, ראש למישרת מתייחס הוא
 או גדולה, חברה של להנהלה שיגרתי מינוי עוד

 — חיפה ממשלתית. חברה את מנהלים למועצת
 אינה — בישראל בגודלה השלישית העיר

 כקרש אלא מגורים, כעיר לץ את מעניינת
 מוכן שהוא לגמרי ברור שלו. בקריירה קפיצה

 לצורך רק לחיפה מגוריו מקום את להעתיק
 שנסח החוזה מן שברור כשם המישרה, קבלת

 לראשות המועמדות קבלת כי לין, הפרקליט
 אוריאל יהיה הפחות שלכל להבטיח נועדה העיר,

■ פרנקל שלמה כנסת. חבר לין
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