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להי לאנשיו, וכדאי לחושי, לו כדאי כן על
 זעירה, נקודה על ולו ושנים חדשים לחם

וכל תודה, מוקירי־ מולידה הסרת־חוק כל כי

ל ;קט כקרקע, להתחסד העמיק מתנגדיו, על-ידי חחושיזם משנלחץ ל  מ
י כף על כס!*• יותר מוליד חוק פחות כי  כסידרה נוספת, כרשימה ״

חזה׳׳. כ״העודם שתתפרסם חיפה, העיר של הול׳־ ה״טאמאגי אודות

לראש קרניים חמש
שער) (ראה

 של קיומו בסיס לחוק. הבוז הוא החושיזם של המוסרי בסיסו
 נאמניו, בין וחלוקתם וסלילית לא־חוקית כספים גביית הוא החזשיזם

 הכרך חופי בסרט שצפה מי כל בשווה־כסף. אם ממש, כסף בצורת אם
 כנופיית של .יום־התשלוס״ בין השוואה לוולגארית וודאי יחשוב
 חושי. של במשסרו השלל חלוקת לבין שם, המקצועי האיגוד שליטי
הוא ההבדל אולם

לכנופייה. ותלויים נאמנים מוסיף פלילי מעשה
 מישהו. להרוויח תמיד חייב בחוק מהזלזול

המתאים. האיש תמיד הוא זה ומישהו
 עצמי, לקישוט גם דואג החושיזם — מובן

 גובה חושי צורך. בו אין ניריורק שבנמל דבר
בהם ומקיים צורותיו, לכל לחץ תוך כספים
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 בתוכן, ולא בצורה
בעקרון. לא

 רובץ ענק כתמנון
 חיפה, על החושיזם

 יהמוצ כפותיו שולח
חו עבר, לכל צניות

לע המבקש את נק
 עד מגדל נגדו, מוד

 חדשה זרוע מהרה
מקו זרוע כל תחת
חו של יריביו צצת.

_____ ל• מבינים, אינם שי
 מהו תכופות, עתים

הדו־ הנסתר הגורם
 אנשי־האופוזיציה תמהים פעם לא בלתי־חוקיים. מעשים לבצע חפו

 כארי נלחם לכאורה, טפל, פרם על ראש־העיר מתעקש מדוע בעיריה
.חושי. בו מצא מה להבין שאין אדם להכנסת

 כל לעין אחד יום חושף הכנופיה של הנסתרים הקשרים גילוי רק
הגלוייה. הפעולה בסוד הטמון המניע את

 מוטלאת קואליציה בעזרת חיפה, עירית על חושי אבא משהשתלט
 הוא, הקים רודפי־כסא־סגן, מפ״ם ואנשי רודפי־הנחות־מסים דתיים

 קיבלו אלו וועדות ספור. לאין רבות עירוניות תעדות חכמה, ראשית
 תוכן. מכל מועצת־העיריה את מיו רוקנו אשר בלתי־חוקיות, סמכויות

 שותפי בה עצמו, חושי בראשות •וועדת־ההנהלה״, הוקמה למשל, כך
 העיריד״ לרכוש הנוגע בכל החליטה וזו הקואליציה, באי־כוח רק

מועצת־העיריה. בפני הדברים את להציג מבלי אף — קרובות לעתים
 העיריה שחברי עד למיניהם, •נציגי־ציבור״ צורפו שונות לוועדות
 שאיש אנשים של לדעתם להיכנע נאלצו למיעוט, בהן הפכו הנבחרים

הדבר. נעשה מה לשם הבינו הכל לא ועדיין בהם. בחר לא

ר רג ב ק־ קב ד־ רג ב

 משך ממש, קרב נערך העסקים מס בוועדות
 נח אחד של מועמדותו על וחדשים, שבועות

 להכניסו תוקף בכל תבע שחושי אדם רבק,
המת האיש הוא אין כי טענה, והאופוזיציה

לתפקיד. אים
 אף הבין לא זאת חושי, התעקש מדוע אך
 היה זאת. להבין קשה היה חוץ כלפי אחד.

 מתפרסמות שאינן עובדות כמה לדעת הכרח
הפרח*. .יום כרזות מעל ברבים

סוחר״ בשעתו שקבק׳ כיוון התעקש׳ חושי
 עם פליליים בעסקים קשור היה זעיר, תבואות
 ברגר ואילו ברגר־קבק) (משפט ברגר שמעון

 של מפעולותיו וכמה כמה של המסמן היה
חושי. אבא

ל ל״י אלף מאתיים לתרום הבטיח ברגר
מסי אין ובחיפה לעיריה, הנוכחיות בחירות

 מקורות אף לראש־העיר. שניתנו הבטחות רים
: לברגר לו היו הבטחתו למימוש כספיים
מש במשפטו, משלם שהיה הקנס בין ההפרש

 אילו ל״י, מיליון בחצי סחורות הברחת פט
 האפסי הקנס לבין כשורה, התביעה נוהלה

שנוהל. כפי המשפט נוהל כאשר עתה, ששילם
 מקרה ורק נתפס, שברגר הוא מקרה רק
רחוקה, בארץ ציר־ישראל אינו שברגר הוא

קצוץ־ התמנון אולם מסחרי. במו״מ מייצגנו
 לא ברגר :למכת־הנגד כבר מתכונן הזרוע

 וכל במכס, שותפיו שמות את למשטרה גילה
 כבר ובינתיים לעסקותיו• לחזור יוכל יום

 כגון שונות, כלכליות פרוסקציות ברגר מקבל
 על יבוא והכל לסיגריות־חוץ, רשיון־יביא

 הם כאשר גם חושי, אנשי בשלום. מקומו
כמו, כך כל מר גורלם אין בכף, נתפסים
 על משומש בול שהדביק זקן של למשל,
 יסול שבע מאסר. לשנת ונידון מכתב

וקם. חושיסס
אחר, כמקורב קפלן, הוחלף ובאגף־המזון

 לאנשים רק מתחלקים לחנויות ורשיונות
 המד חבר צרפתי, ז׳אקו חפצים ביקרם אשר
 מחלק■ מבקר־קבוע־־בשוק־הסיטונאי, עצה,

ו־ עירק׳ ברחוב דוכניאזעיריה־בניגוד־לחוק
 התלוננו אודותיו לרמז, זאב בעל־תיק־כלכלי

זו. לחלוקה בקשר גם

 טהבות־הנאה ומפזר לוחץ חושי •יום־הפרח*.
 גובה וחושי זקן״. פני .והדרת מבצע ומנהל
ל לא־חוקי באורח ומחלקן לא־חוקיות דירות

לעצמו. אותם ורוכש ומשוררים, סופרים
החוק. על מעבירה להרוויח חייב מישהו כי

כ תידון. עוד אלה דירות של קבלתן דרך
 כך על אשר חלוקתן׳ דרך יותר מענינת רגע
שא מספר ראש־העיר את מבקר־המדינה שאל
 חברי־ מפני כמוסות נשארו השאלות לות•

 באם כמוסה, נשארה התשובה אף העירייה,
תשובה. נשלחה
מא מה שמשום מכתב מאותו קטעים והרי

:להסתירו ואפשר מותר כי חושי, מין
והעמיד דירות, שבע רכשה... חיפה .עירית

 מההוצאות אחת כל סופרים... של לרשותם ה!
 בשני אולס משרד־הפנים, אישור מעונה הנ׳׳ל

 חמק־ ובשאר לאישור כלל הוגשו לא מקרים
משו הפעולות לאשר... משרד־הפניס סרב רים

 העלתה, החוזים ביקורת חוקי. תוקף ללות
 של בחוספה בחלקו שולם... הרכישה שמחיר

 . בנין לתכניות ובניגוד המותר מעל בנוי שטח
 את העיריה ביצעה מדוע המאושרות... מרים

ה משרד של בהסכמתו שלא הנ״ל פעולותיה
מטי אושרה האם החוק... שמחייב כפי בינוי,

 שליש שני של ברוב למשתכנים הדירות רת
משדד־הפנים.' ובאישור מחברי־המועצה

 הביא לא אף חושי :מבקר־המדינה לידיעת
 מועצת- בפני בודד) למקרה (פרט הבעייה את

 בלבד. עצמו דעת על הדירות את חילק העירי*
 מיהו עצמו חושי 6ג קבע זאת, בהזדמנות

 לתואר־כבוד ראוי אינו (מי בישראל סופר
 הנילווד. הממשי החומרי לנכס לפחות או זה׳

 כיצד בדיוק, להסביר צורף אין לתואר.
 מקבלי־ של הספרותי טיבם על חושי שפס

שלו. האמגותי קנה־המידה היה ומה הדירות
 חד שלשה בת ,3 מס׳ רחל ברחוב הדירה

ל זכות תמורת חינם לעיריה נמסרה רים׳
 מסרתה העיריד, לחוק. בניגוד לבנות קבלן

שופמן. ג. לסופר

 ימים, שבוע לפני חושי משעמד ועל״כן,
 שופ־ לסופר מסיבה נערכה עבר, מכל מותקף

 את הכל שיבחו ובה ,75ה־ יובל מסיבת מן,
לסופרים. דירות המחלק ראש־העיר

 חל שופמן של ד5ה־ יום־הולדתו :ספל פרם
 חשב לא ואיש חדשים, לשלושה קרוב לפני

אותו. לחוג אז
 משום לא מסתבר, מתעורר, בחגיגה הצורך

 מי מחלק־הנכסים. למען אלא בעל־היובל׳
המסיבה. לו — המאה לו

ם. חי ר ם פ קני ר1 ו רו ם

 חג־הפרח לפני ימים חודש שעברה, בשנה
 הכריז דאשי־מחלקוחיו, את חושי אסף דאז,

 כרטיסים למכירת בין־מחלקתית תחרות על
עצ לבין בינם תיתרו ראשי־המחלקות לחג.
 הקשורים קבלנים על לחצו מצידם והם מם,

 ובתי־עסק. חנויות בתי־מלון, בעלי בעיריה.
לירה. אלף כחמישים של בסך כרסיסים נמכרו

 בקופת־המכידה• נמכרו מאלה אפסי סכום רק
 חשבונותיהם עיכוב על־ידי נמכרו יותר רבים

ב כיוצא וכל חנוונים על לחץ קבלנים, של
 דיזזז את לחג־הפרח המשווים אמצעים׳ אלה

המיוחד.
הבין־מחלק־ בתחרות זכתה מחלקה ואיזו

מס־העסקים. מחלקת — נחשתם נכון ? תית
הגור שאר בין — מדוע לנו שיובן וכדי

 ללא המדחנים, על המונופול נמסר — מים
 חושי, אבא של האישי לידידו מתאים, מכרז
שהעמי בעלי־מכוניות אותם כי להזכיר, ראוי

 סני •והדרת מבצע לרשות מכוניותיהם דו
 המד בשטחי חנייה־חינם תעודות קיבלו זקן״

 על — וחציו ידיד־חושי חשבון על חציו חנים.
 בעל־המד כי מאמינים, אנו העיריה. חשבון

 ,המורד ותבע שולל להוליכו נתן לא חנים
זו. מתנה על נאותה
 היא חלקה על לדעתה העירייה נשאלה האם
י החוקי ברוב אושר האם ? במתנה
נחשתם. נכון

ב חו שי ה חו רו חפץ ש ק בי

 המיד מעקיפתו להרוויח חייב הן מישהו אך
החוק. של כדת

 כל את כי מהעובדה, הרוויח הן מישהו
 הנוער מחלקת עורכת וחגיגותיה תחרויותיה
 יד־ ביאליק׳ שמואל של מחלקתו והספורט,

 על המגודר באיזור ורק אך חושי, לאבא ימין
חוף־הנרמל. לחברת השייך שפת־הים,

ב כי מהעובדה, להרוויח חייב ומישהי
ל מחוץ להתרחץ למעשה, אי־אפשר, חיפה

זה. חוף של תחומיו
 צילה הגב׳ הציעה הקודם הקיץ בראשית

 להקים בעיריה׳ הקומוניסטים נציגת עירם,
ל שלא כדי ללא־תשלום, עירוני חוף־רחצה

 המגודר, בשטח דווקא להתרחץ הקהל את אלץ
 בכסף הרחצה, עבור לשלם חייבים שם
ומלא. סוב

הקואליציוני. הרוב על־ידי נדחתה ההצעה
 כי עירם. הגב׳ הציעה לאחר־מכן קצי זמן

 לשטח מחוץ מצילים לפחות, תעמיד, העיריה
 אלפים מתרחצים שם בחוף־הכרמל, המגודר
 את דחה הקואליציוני הרוב העיר. מתושבי
ל נותר אחד חוף־רחצה שעוד אלא ההצעה.

 ללא־תשלום לרחוץ אפשר בו אחרון חוף קהל,
 לעיר, המקורב שבבת־גלים׳ הפתוח החוף —

 פנוי שאינו למרות תושבים, רבבות והמשמש
מסלעים.

 נסתיימו עוד ובטרם מישהו, דאג לכך גם אך
 זיהם עירם, הגב׳ של הצעותיה אודות נים הדי,

 בעזרת בת־גלים בחוף המים את שזיהם מי
 וחוף־חכדמל דלק פסולת של גדולות כמויות
 הן ומישהו בשוק. ערכו שוב עלה המגודר
משהו. מזאת הרוויח
ה לקאבינות חליליה, מתכוונים, אנו ואין

 לא, בחוף־חכומל. וביאליק חושי של פרטיות
לכך. לא

 השנד. להתרחץ המתכוונים תושבים — אגב
 אם יעשו טוב בת־גלים, ־של הפנוי בחופה
ל כנשא כרטיסי ויכינו ארנקם את יפתחו

הכרמל. חוף
 הדואג דאג ביותר, קצר זמן לפני השנה, גם
 בת־ של הפתוח בחוף מקום־הרחצה את לזהם
להש אפשרות מכדי לחלוטין שיצא עד גלי*
בו. תמש

 את ״יום־הפרח״. אד חינם רחצה או רבותי,
 לתושבי לספק חושי יוכל לא יחד -שניהם
העיר.

 להניח נכון, יותר או — לבחור עליכם
עבורכם. לבחור למישהו

ש ס ם ח ש קרניי א ר ל

 חיפה עיריית ראש כי מישהו, סיפר אילו
 *כל דורש והוא הרצל רחוב באמצע חבל מתח
#כמיס ומכל פרוסות, חמש בן מס עובר




