
 מי״ירק זקן, פני והדרת הפרח, יום היא חיסר, עירית חוץ כלפי
 נרחגת. פרסומת מלווה מהם אחד כל הקמת אשר ומגרשי־משחקים,

 הם שהם מעשים זו בעיריה מבוצעים הקלעים, מאחרי בפנים, אולם
 העולם (כולל עתון שכל מיבצעים מאותם יותר גורלה, את הקובעים

 עליתם. כותב איש איז אלה מעשים דודקא אך להללם. אוהב הזה)
 הפרח יום על המרוכז זרקורי״הפרסומת, של החזק האור לעומת
 הנשמרת וומית־אלם, כבדה, אפילה הזרוע, בכוח כאן מוטלת ודומיו,
 את לחיפה נתנה אשר הפרסומת מבוצעת בה קפדנית יעילות באותה

 ישראל. בעיריות המעולה של השם
 זהב. — השתיקה אולם כסף, היא הפרסומת בחיפה כי

 סמפו, מחברת קיבל חיפה, עיריית מהנדס כסגן המכהן כהן, יוסף
אבא- נאמני לדברי

 בשעור דמי־מפתח ל״י, שבע־מאות עד כשש
לירד״ אלפי שבעה עד חמישה של

 אחבעים להקמת רשיונות פומזוו כשקיבלה
 בשווי מתנה למעשה, היא, קיבלה קיוסקים,

 ל״י. אלף כמאתיים של
רע. לא עסק

ד מה א עו □ ל כלו

סוציא־ למקרים נמסרו הקיוסקים מן חלק
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 שב- מכונית חושי,
 כ־ ששוזיה רולט,
 במחיר ל״י, 7500

 מדוע לירה. אלפיים
 מנופי חברת העניקה

העי מהנדס לסגן
 חמישה של סך רית
? ל״י אלפי ששה עד

במ הסיפור והרי
 לעיבדות פרס לואו,
 נתגלו. שסרב מספר
ע בהתגלותן, ואשי

הכי. בלאו גם השחורה לתמונה, שחורים קווים עוד להוסיף לולות
 פומזון. לחברת גם שותף הופנברג, מר טמפו, חברת משיתפי אחד
 ראש־העיר עם הדוקים קשרים בעלת מאוד, נדיבה חברה היא פונזזון

 דד,־סוסו״, .ביאליק (המכונה ביאליק שמואל ימינו, יד אבא־חושי,
 להבדיל כהן, יוסף מהנדס־העיר וסגן לעצמו) סיפור הטעון כינוי

 המתמרדים מחרז, אנשי על הנמנה כהן, יוסף המים מחלקת ממנהל
חושי. אבא שלסין נגד

המת על השפעה כל וחסר חלש אדם לוין, עזרא הוא מהנדס־העיר
 ממד,נ־ להתפטר שהצליח לאחר חושי, ע״י לעיריה הוכנס אשר רחש׳

 שרת אשר ווססון, א. ל. ג׳יימם שונא־ד,שחיתות האנגלי דס־העיר
שנים. עשרות זה בתפקיד
 ראש- קרן של האפלים בעסקיה העיקרית הדמות הוא כהן יוסף

 שלא בניינים להקים לקבלנים המתירה העיר,
 או לקרן, מזומנים תשלום תמורת כחוק׳
 לאנשים אחר־כן המתחלקות דירות, מסירת

ולהאדירו. ראש־העיר שם להגדיל המתאימים,
 גם בהכרח מעלים פומזון חברת עם קשריו

 מתנהלת נגדו סרייליך, זכריה של שמו את
 קבועה חדשית משכורת קבלת אודות חקירה
עצמון. קולנוע מבעל

ש !110133 סזון י

 הזכיר העיריה, מועצת בישיבת בשעתו,
 מת- פוסזון חברת כי אגב, כבדרך אבא־חושי

 ארבעים בחיפה חשבונה על להקים כידנת
 וזו העיריד, לבעלות יימסרו אשר קיוסקים,

 לכאורה סוציאליים. למקרים אותם תמסור
 בקיוסקים למכור כדי החברה זאת עושה
 תסוחי־האדמד, את הרגילה) לסחורה (פרם

 דנה לא העיריה מייצרת. שהיא המטוגנים
 לחברה כדאי מדוע שאל, לא איש כך, על

 בין תוצרתה תימכר בהם קיוסקים, להקים
 יסכים קיים קיוסק שכל שעד, מצרכים, שאר

 זו תר,יד, באם הצ׳יפס, את למכור ברצון
 לגלות ניסתה (פומזון לסוחר עוברת סחורה

 הצליחה שלא אלא בתל־אביב, גם נדיבות־לב
 והיא בעיריה׳ המתאימים האנשים את לשכנע
קיימים). בקיוסקים תוצרתה את מוכרת

 יעקב ראש יושב בד, הרשיונות, בודעדת
 הדבר אשר כץ, מר הדתיים בא־כוח צרפתי,
 האנשים לטובת שתדלנות הוא המענינו היחידי

 הצעותיו נגד המצביע בנין, מסא״י איש שלו,
 הצ׳׳ב ואיש להן, מתנגד ראש־העיר באם הוא,
 להסתיר נוהגים מפניו אשר צימרמן, צבי
 התכנית על צרפתי, מסר שאפשר, מד, כל

 יוקמו הקיוסקים כי הסביר רחבות, ביתר
ה מסירת מהנדס־העיר. מחלקת עם בתאום

 לפי תיעשה הסוציאליים״, ל״מקרים קיוסקים
הסוציאלית. המחלקה המלצות

 לוזעדת מחוץ המועמדים אושרו למעשה
הת ידיים מוכן, הכל הובא לוועדה הרשיונות.

 דן לא איש הכל, לאשר אוסומאסית רוממו
התכ עצם על לא אף הקיוסקים, מיקום על
נדיבת־הלב. נית

ס-שד. המניע הנסתר הקפיץ איפיא, מהו,
? זו

 קיוסק של בשוויו כי בעובדה, טמון הקפיץ
 עיקר זעיר. חלק רק בנייתו מחיר מהווה
 במקום להקימו הרשיון הוא קיוסק של שוויו

 על־ העירית. על־ידי ניתן זד, ורשיון מרכזי,
עולה הטמתוש סייס?, תמורת לוקחים כן

 ל־ נמסרו חלקם כי ספק׳ מכל למעלה ליים.
 כדאי גדול כה בעסק אך סרוטקציוניססים.

 הענקת מאשר יותר לשלם אפילו, כדאי, הכל.
ל״י. באלפיים מכונית
 את בזאת• מסתיים אינו שהסיפור אלא

 3500 בסך כהן יוסף מכר הישנה מכוניתו
 פקודתו. תחת העומדים המהנדסים לאחד ל״י
 בו ששולם המחיר וזהו שביקש המחיר זהו

 זה היה כי אף ומענות, טענות ללא במקום,
 המכונית לגבי רבים, לדעת מופרז, מחיר

הנדונה.
 מאומד, עדיין הפסיד לא בחיפה איש אולם

 ואני יזושי אבא עם טובים יחסים משמירת
שי־שלומו.

 סרייליך, זכייה ידידנו אל נא נחזור ועתה
 עצמו על לקבל הסכים אשר ונאמן, מסור פקיד

 עירוניות, מחלקות שתי של הנהלתן את
 מסי־העקיסין, ומחלקת הרשיונות מחלקת
 שבר, לשבור אפשר בהן מחלקות שתיהן

 הרשיינוח מחלקת אחר־כך. שנתברר כפי
 קרובו כלפון, חיים על־ידי לכן קודם נוהלה

 ששני אלא כלפון, אברהם העיר מזכיר של
 ועליכן חושי אבא בעיני לצנינים היו אלה

 כמזכיר אברהם מקום את במהרה. התפטרו
 לאחר- שנודע מי רופא, משה תפש העיר

 מחרז רשימת חותמי על המאיימים כראש כן,
הציבור. למען

ל עסקי! ך ש ל- ריי פ

 אליה צרף קטנה, מכונית לקח עצמו והוא
חו שלושה בן למסע יצאו ויחד אשתו, את

 אנגליה, בלגיה, צרפת, שווייץ, באיטליה, שים
ושוודיה. דנמרק

 לו שילמה אלה חדשים שלושה במשך
 לו הגיע כי אף מלאה, משכורת העיריד,

 לפרייליך הן אך אחד• חופשה חודש רק
ז הם יחיו וממה ובת, בן

 גם פרייליך קשור פומזון עם לקשריו פרס
בשע העיד בעליו אשר עצמוו, קולנוע עם
 לחודש, לירה מאתיים לו משלם הוא כי •תו

 ראובן בעל-המוסך פרייליך, חותן באמצעות
 שהוא לכך לב ישים לא שאיש כדי מלץ,
 של במחיר פרוסה 200 בני כרטיסים מוכר

 הפרוטות 140 את לשלם מבלי פרוסה, 400
 (הפרשה וממשלתי עירוני מס של הנוספות

 אליה ונחזור נוסיף ועוד בדיון עתה נמצאת
בקרוב).

 סרייליך נאשם בשעתו — למוסכים ובאשר
 של פזז אוטו למוסך מדמי־שלם הנחה במתן

 של לתברחותיו כשותף שנאשם מי שוזארצנר,
 שמו נם הוזכר בהן הברחות סלוצקי, אליהו

רוזנ שלמה ישראל הרב הסעד, תת־שר של
ברג.

 כי לציין, ראוי פדייליך פרשת להשלמת
 מהרז מנהיג־המרד שהוציא האישי בכרוז

 את היתר, בין האשים, ז. ש. לינואר 19ב־
המש סרייליך, ואת רוזן העובדים ועד יו״ר
 את פרסיות לידיים מסרו כי עוזר, לו מש

מפו להחלסה בניגוד עובדי־העיריה, צרכניית
 הצר־ עבור דמי־המפתח שטי הוועד• של רשת
ישר לירות אלפי עשרת של לסכום עד כניה

בקירוב. אליות
 לבין אבא־חושי בין הסופית התהום — ואגב
 שמחרז שעה למעשה נכרתה מחרז שלום

 אולם צרפתי. יוסף של לפיטוריו התנגד
 היא : לפסר הכרח היה צרפתי יוסף את

 ב־ פרייליך, זכריה מחלקתו, למנהל הפריע
 אלה, לפיטורין מחרז ומשהתנגד מעילותיו.

 חייבים מחרז .את :בפסקנות חושי הודיע
״להדיח !

ם1 ש ריו- ח ל1א ק א לי א בי

 את כמעס הזכרנו לא עתה עד כי נראה,
 בסריאומח־יראם — החשוב ואולי — השלישי

 אנשי ראש־העיר, קרן אנשי חושי, אנשי של
הנע העסקים אנשי המהודרות, המכוניות

 שמואל הוא החשוב עיניים. בארבע שים
 הנוער מחלקת מנהל .דד,־סוסו״, ביאליק

הסקס, מנהל גם לעתים הנקרא והספורט,
 אחרים תארים ועוד החגיגות מנהל לעתים
זד״ מסוג

 מכונית שם על בו דבק .דה־סוטו״ הכינוי
 מכונית אטקס, החיפאי המהנדס של דה־סוטו
בכ בשלמותה נמצאה ערבים, ידי על שנשדדה

 בשדידתה- הואשם ביאליק נעלמה, טירה', פר
 נמצאה והמכונית הושתקה החקירה מחדש,
ל מפורקת כשהיא הוואדיות, באחד לפתע

חתיכות.
הפו־ פלוגת מראשי ביאליק היה בשעתו

 בעזרתו חושי, אבא של המחץ אגרוף — על
 עלה הוא שלו. המזהירה הקריירה את עשה

 של ימינו יד היום מהרה ד,״בום״, בעקבות
ראש־ קרן בעסקי חשוב מתווך משמש חושי,
 אחד שכל עסקים וכמה כמה ובעוד העיר
לעצמו. ברכה קובע מהם
 מנהלי חושי, של החש-בים אנשיו כאן עד
 עד להמתין חייבים יותר הקטנים העיר.

 שומה לכן קודם להזכירם. השעה שתגיע
המועלים, את, חושי העלה כיצד לספר, עלינו
 טוהרה כיצד במעלתו, מועל מועל נקבע כיצד

טהורים. מאנשים העיריה מכוניתו, את מסר פרייליך במשטרה• ,ע.מ.מ.

 כוחה ככל שהשתיקה עיריה אודות רפורטז׳ות כסידרת הראשונה זוהי
 כצמיתה, התכצרה כפורחת, כה שעלתה השחיתות על הגילויים את

 כדרגה לעליה אכן־הכוחן כה עירייה, ;ענייניה ניהול לשיטת הפכה
 כל ללא רככות כני עסקים המנהלת עיריח ;מושחת האדם היות היא

 משיגה שהיא ככספים לעצמה פרסומת העושה עיריה ;שהוא פיקוח
 חיי על חשאי פיקוח מקיים שראשה עיריח ;אנמי-ציכוריות כדרכים
דוחו. על העולה ככל כערי-ישראל לגודל כשנייה עושה ואזרחיו, עוכדיו
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 ל״י 240כ־ ד,יא פרייליך של משכורתו
 שהוא לחודש ל״י 80 לסך פרט נטו. לחודש,

 שלו. החדישה האוסטין מכונית להחזקת מקבל
 בת דירה פרייליך לעצמו רכש זו ממשכורת

 אף עובדי־העיריה, בשיכון חדרים ארבעה
 :כגון קטנים, שיפורים אי־אלו בה הכנים
 מעולה, ריהוט הדירה, של מרכזי חימום

 רדיו, מקלטי שני גז, על בישול סריג׳ידר,
 כאלו. כיוצא וכל שטיחים מכונת־כביסה,

 תגמול- לשמש העש-יים זעירים שיפורים
ונאמנות. מסירות על מה

כנר אפשר, ל״י 240 בת שבמשכורת אלא
 בעיר יותר עוד גדולות נפלאות לחולל אה,

הכרמל.
 א־ז פרייליך מר לקח לשנה קרוב לפני

 חדש־ם לכמה אותה מסר הגדולה, מכוניתו
 במחוז משטרת־התניעה קצין של לשימושו

 אבא ממקורבי שלסקי׳ משה ע.מ.מ. חיפה,
להיות מקיפת־־חולים הועבר אשר חושי,


