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הוכ נודע, חיפאי איש־אגרוף בליילא, אריה
 של התנגדותו למרות כפקח, לעיריה נס

 ייתכן לא. כי טען, אשר צייד, פקיד־המנגנון
ב ישמש וכתוב קרוא יודע שאינו שאדם
 בליי־ כניסת דוח״ות. הגשת המחייב תפקיד

 ל־ רציני תוספת־כוח פירושה לעירייה לא
 פעם כבר הוכיחו אשר חושי, של אגרופניו
 אם גופני, מטיפול נרתעים אינם כי למורדים

כזה. בטיפול צורך שיש חושב הבום
 של ואחיו פריילין־ של סגנו צרפתי, יוסף

 לעבור הצעה קיבל .ז׳אקו״, חבר־העיריה
 ריאורגניזציד״״ .במסגרת אחרת למחלקה

ולהסת שונות תוספות עם פיצויים לקבל או
 צרפתי, ריאורגניזציה. אותה במסגרת לק

 האיש היה בעירייה, חושי של העיקרי אויבו
חו נגד למערכה פרייליך חקירת את שהפך

 אולם להדיחו, חושי יעקב המליץ כן ועל שי
ב להשאירו תבע במסקנותיו רוב־הוועדה

 נקי פרייליך כי שיוכח עד לפחות מקומו,
אשמה. מכל

 על ללחוץ הוא גם ניסה העובדים זזעד
 של .האגוז־ר,ספרדי״ הועיל. ללא אך צרפתי׳

 לאחר רק בקלות. להתפצח מאן עיריית־חיפה
 מאשימיו נגד מבויים משפט פריילך שיקיים
שאשמ האדם את ממקומו לסלק יהיה אפשר

 פעולה לשתף סרוב — היא העיקרית תו
המועלים. עם

לחתרכך נטתה אחדות־וזןןכודה
הפו בשטח חושי של מצבו היה יותר טוב

פעו נתפתחו במפלגתו דווקא כי אם ליטי.
 מעמדו, תחת לחתור העלולות שונות לות
ומתן. למשא נוחים הפועליים שותפיו היו

רר של מקומו את איבדה אשר מפ״ם,  עו
 בו חזר האחרון שברגע קושניר, יוסף הדין

 נשארה בגלוי, נגדו ויצא בחושי מתמיכתו
ה נוסבאום, סגן־חושי על־ידי רק מיוצגת

 את שהחליפה אחדות־העבודה, למקומו. חרד
יו תקיפים נציגים בשני הפרו־חושאי נציגה

 נוכח עמדתה, את לרכך נכונות גילתה תר,
ל ושאיפתה מפא״י עם הארציים הסכמיה
הממשלתית. לקואליציה הצטרף
ל לבחור יוכל חושי כי נראה, זה לאור

נצי שני מבין לו נוח היותר את כסגן עצמו
ש כיוזן סכנין, אברהם העבודה, לאחדות גי

מתנג עם נמנה שוב) (המהנדס בהם הראשון
עצ הרגיש חזק כה מפלגתו. בקרב חושי די
ממקו לסלק לעצמו ד,ירשה כי עד חושי, מו
 העיריה, של המפ״מי מהנדס־הגנים את מו

 נמוך בתפקיד אחרת לעבודה ולהעבירו יורן,
 והכנום־ שתק, המהנדס שתקה, מפ״ם יותר.

הח ריאורגניזציה״, .במסגרת החיפאית, ייה
 המעורע־ עמדותיה את מחדש מארגנת לה

העיר. באדמת התחפרותה את מעמיקה רות,
התח אך חושי כי נדמה, מבחוץ למסתכל

 ר יודעי־דבר אולם הכל, למרות בעירו זק
שו רמיזות רמזו עצמה, מפא״י בתוך דודקא
 חשאי גנן על בחדרי־חדרים סיפרו נות,

הקר לפני מתחת מקצץ שהחל להלן) (ראה
בעיר. חושי של השפעתו שרשי את קע

מפלגות
א־־ תצביעו ״אל

 אבא כי ונתברר, בחיפה, הקלפיות כשנפתחו
ממס במשהו גדול קולות למספר זכה חושי

ל בבחירות מפא״י בו שזכתה הקולות פר
 גם במיוחד. מוזר הדבר נראה לא כנסת,
 קולות למספר זכו ובן־עמי קריניצי רוקח,
השו מפלגתם משקיבלה הרבה וגדול גדול,
 מזכירות אנשי היו שתמהו היחידים קעת.

בחיפה. מפא״י
 בו המקום הגיוני להם נראה לא מה משום

ב מפא״י מזכיר לעודף־קולותיו. חושי זכה
 את לצמצם מכבר זה התכונן להב, נתן חיפה,

עצ ואת בעיר חושי של המוחלטת שליטתו
המופרזת. מאותו

 איפוא, פתח, התל־אביבי, המרכז בהשראת
 ודרישה בדיקה לאחר רק חשאית. בחקירה

 העודפים: הקולות של סודם נתגלה ממושכת
הו קיבלו בחיפה מנאמני־חושי כשלוש־מאות

 העירוניות, לבחירות א׳ לשלשל מפורשת ראה
לכנסת. בבחירות א׳ להצביע לא

סכסוכים
לה:הנכספתיהתפ

הכ בית מתפללי של החלטתם היתד, זו
ב בסרט מוגדרת בלתי מזרחית בארץ נסת
 החיים האנשים של החלטתם מולדת. אין

 ליום ל״י 8 במחיר שנשכרו נווד,־עמל, תושבי
בבית העלילה דמויות את לגלם מנת על

בהרצליה, ההסרטה באולפן שהותקן ר,תפילה

נדבות. לגשם התפללו ר,ם לגמרי; שונה היתר,
עמ ועטופי־טליתות מסולסלי־פיאות יהודים

 אל חדר לפתע, בתפילה. כפיהם ופרשו דו
 תוכחה, בדברי שפתח אדם המתפללים בין

מ שליח זה היה צחה. ובעברית רם ובקול
 לנטוש היהודים על להשפיע שביקש ישראל

ל ולעלות המזרח מערי באחת מקומם את
 העדה, רב בעיני נראו השליח דברי ישראל.

 שלבסוף כך לידי הביא להטפה, הצטרף וזה
אבותיהם. לארץ לעלות אומר כולם גמרו

מתפללי הדתית. ההשקפה שכר
 ההסרטה, תום עם אומר, גמרו נווה־עמל
 סכומים דרשו עבודתם, מחיר את להעלות
 באותיות לבקיאים כיאה יותר. הרבה גבוהים

 ישראל עורו־דיו אל הסרבנים פנו הקטנות,
 בו למפיקים, מכתב לשלוח שמיהר ויינברג

 התפילה קטע את להשמיד שולחיו בשם תבע
 ההשקפה את נוגד והוא הואיל בבית־הכנסת,

בד,סרטה. המשתתפים של הדתית
 לאחר מהסרבנים, כמה בהם חזרו בינתיים

 נשארו ל״י. חמש־עשרה של סכום שקיבלו
הש ידרשו אם כי שסברו ארבעה רק במרים

גדול. סכום לקבל יוכלו הקטע, מדת
 שלמה השופט פסק המחוזי בבית־הדין

 הצגת את והתיר חביב לחברת זיכוי לוונברג
נע־ כאילו התובעים, שטענת מאחר הקטע,

מולדת״ ״באין מתפללי
בסף של ומטר מל על
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