
 במיץ שטויות לי: ואמר ר,ולק טדי שבא עד
עגבניות.

 אמר לא גם והוא אלה. במילים זאת אמר לא וא ך*
דווקא. לי זאת ) ן

במעשיו. לכולנו. זאת אמר הוא
 זה הרי עירונית, לרשות ייחודי תפקיד בכלל יש אם

עירה. של הייחוד על לשמור
 הרי - ירושלים במיקרה, היא, העיר ואם

קדוש. ואמרתי: כימעט נעלה. תפקיד זה
אמנם, זה. תפקיד עצמו על קיבל קולק טדי ואכן,

הוש השפלה מן לירושלים שהכניסה אחרי באיחור. קצת
להרוס. התחילו הלאומיים שהבולדוזרים אחרי חתה•

 התעורר קולק טדי לא. בכלל מאשר מאוחר מוטב אבל
 נחוש־החלסה. נמרץ, תקיף. היה הוא תפקידו. לגודל
לחם. הוא

 אלה היו ואולי שלמים. שבועיים במשך
שבועות. שלושה

 יתדותיו. שנמשכו אוהל כמו התקפל. הוא ואז
הופ המכריע ברגע אבל ניסה. הוא אותו• מאשים איני

הלאומי. ההימנון את שר ומישהו המפלגתית, המשמעת עלה
וציית. לדום קפץ קולק טדי
 גנב ״אם ז׳בוטינסקי: זאב של באימרתו כאן נזכר (אני

 מרוקן שהוא בשעה דום אעמוד לא הסרסייזה, את ישיר
כיסי״). את

 מסיק אני אבל קולק. טדי את מאשים איני
מהתנהגותו. מסקנה

★ ★ ★

הי ו ה *ז קנ ס מ  נוגע כשזה אפילו לעירייה, ערך אין :ה
מקודשת. עיר של המקודש לייחודה עירה, לייחוד |

 צע*י ראש־עיר בראשה כשעומד אפילו לעיריה, ערך אין
ועצמאי. ותקיף ונמרץ

 המופעלת מפלגתית, למשמעת כפוף הוא
 למשמעת ו/או תל־אביב, ,110 הירקון ברהוב

הגבוהה. המדיניות בענני המרחפת ממלכתית,
 כדי רק האם בכלל? העיריה דרושה מה לשם כן, אם

נול כאשר זקנה ר,יתה שכבר מעובשת, ביורוקרטיה לפרנס
 חשבונות־ את להוסיף כדי הממשלתית? הביורוקרטיה דה

הממשלה? של המנופחים לחשבונות שלה המנופחים המיסים
 אבא ירושלים. על להגן מסוגל אינו הנמרץ קולק טדי
מתרומת! לגרוע (מבלי חיפה הריסת על ניצח הנמרץ חושי

פשוטה: שאלה לשאול
£ עיריות? דנו דרושות מה לשם \

 הרצינות. בכל אותה מציג אני ריטורית. שאלה זו אין
הרצינות. בכל בה להרהר לך מציע ואני

עיריות? לנו דרושות מה לשם
קיימות? הן מה לשם
כמשמעו? פשוטו לחסלן, לא מדוע

רשו לידי סמכויותיהן את להעביר לא מדוע
ממלכתיות? יות

★ ★ ★

 כמה בטלוויזיה לראות יכולת האחרון השישי יום ף•
מבישים. מחזות ^

• העיריות. לפעולת במיקרה, נגעו, כולם
 את המרעילות תמרות־העשן את ראית
חיפה.
התוש את ילדיהן, לבריאות החרדות האמהות את ראית

חנק. של בהרגשה משנתם בלילות המקיצים בים
 על איש האשמה את ד,מגלגלים הביורוקראטים את שמעת

 פקידי־עיריה. פקידי־ממשלה, מנהלי־המיפעלים, — רעהו
תקצי ״מיגבלות — לביורוקראטים האופייני בסלאנג כולם

בלה־בלה־בלה. באמצעים״, ״אחזנו יכולתנו״, ״כמיטב ביות״,
באחריות? נושא מי זה, ביורוקראטי בג׳ונגל

ה הבדוקה: הביורוקראטית השיטה זוהי כי אחד. לא אף
ש עד קטנות, כה במנות רבים, כה בין מחולקת אחריות

אחראי. אינו איש
 של טבלות 'על דוגרים שאיננו ובשבילי, בשבילך אבל

הפשוט. ההגיון קיים ומיבנה־מוסדי, חלוקת־תפקידים
חי של הנהדר הנוף אומר: הפשוט וההגיון

 ומורדות הכרמל יערות חיפה, של האוויר פה,
העירייה. בידי הופקדו אדה כד - ההר

 מבלי לנשום יוכל שהאזרח לכך לדאוג הוא שלה תפקידה
 בו שתאחז מבלי אלוהים לו שנתן בנוף להביט להיחנק,
לכושי. ליהפך מבלי בים לטבול פלצות,
 כל העיריה. רשות בלי לקום יכול אינו מיפעל שום
 לעמוד צריכה העיריד, החושב, של החיים טיב למען מאבק

העיריה. בידי היא האחריות — לשלילה או לחיוב בראשו.
ן - אחרת ך אי ר ו . צ ה י י ר י ע ב

★ ★ ★

מכבי־האש. את לעיניך הציג ע־רב באותו יטני חזה **
הו שכד דדא כבאים צוותות. בדי מכוניות

מוראד. ללא גן,
אדום. בצבע צבוע עצום ברדק

 כי", ספק ״אין ש", לציין הראוי ״מין אין",
בלה־בלה־בלה.

* * *
 כל לימוד אחרי בכנסת, הצעתי האחרונות שנים ף■

הרשו מידי תפקידים וכמה כמה להעביר לחוד, נושא ״£
המדינה. לידי המקומיות יות
 ארצי, חיל־כבאים להקים הצעתי צי״ם,. בית שריפת אחרי
 ארצי ציוד ארצי, אירגון ארצי, פיקוד עם למישטרה, בדומה
 מבלי לצורך, בהתאם כוחות להעביר היכולת ועם אחיד,

 של בדמיונם רק הקיימים עירוניים בגבולות להתחשב
ביורוקראטים.
✓ נדחתה. ההצעה

 עיי כל על גם לדבר אפשר אבל תל־אביב. על דובר
אחרת.

 יום כל המדרגה. בשפל הם הכבאות עיסקי
 קרבנות-אדם, וללא שריפת-ענק ללא העובר

נם. בגדר הוא
זאת. מכחיש אינו איש זאת. יודעים הכל

 האחריות את לגלגל מנסה אחד כל אבל
רעהו. עד מעצמו

 ״אנו תקציביות״, ״בעיות טלאנג: באותו שוב, והכל,
 תיקון״. טעון שהמצב ספק ״אין המצב״, לחומרת ערים
בלה־בלה־בלה. כדי״, מזורזים צעדים נוקטים ״אנו
זאת? בכל אחראי, מי

 הכבאות עיסקי לגמרי: ברור המצב כאן
העיריות. בידי בלעדי כאופן מסורים
— הקירות אל המדבר בקצין־הדרכה, רק מחזיקה המדינה

נשרפו. לא אלה עוד כל
★ ★ ★

העיריות. בידי המסור אחר שטח לכל דפנות פ*טר
שונה. אינו המצב

ימים. לחוף השוכנות העיריות בידי מסורה שפת־הים
המצב? מה

מזופת.
עיריות. בידי הם רבים בתי־חולים

נשמע? מה
״איכילוב".

 כדאי לא רצינית, מחלה לו שיש ״חולה האומר: הרופא
לבית־החולים.״ להיכנס לו

תקציבית ״מבחינה על", מוטלת ״האחריות

 ארצית רשות להקים הצעתי שפת־הים, מצוקת גבור עם
 ישראל .של חוף־הים כל את ותנהל שתפתח לשפת־הים,

לרחי הערים שבין הקטעים את גם תכשיר אחת, כיחידה
דמיוניים. גבולות מאותם התעלמות תוך ולספורט, צה

 והמירפ־ בתי־החולים כל את להוציא הצעתי שעה אותה
 בידי ולרכזם קופות־החולים), (ומידי העיריות מידי אות

אחיד. ממלכתי שרות־בריאות
נדחתה. ההצעה

 אני מינימליסטיות. הצעות היו אלה שכל רואה אני כיום
קדימה. נוסף צעד לצעוד עכשיו רוצה

 העיריות, של זכות-הקיום בעצם מפקפק אני
כמשמעו. פשוטו

* ¥ *
 ה־ בארבע להעריכו שהתחלתי אדם אותי ייכנע ***
האחרונות. שנים \1/

 קיומן עצם כי סופית אות• שיכנע קולק טדי
אבסורד. הוא העיריות של
 האינטרס על המגינים עסקניב, אותם כל אמרו מה כי

העירוניים? המנגנונים של המשוריין
ייחוד. יש עיר .לכל אמרו: הם

 שוות, היו כאילו הערים לכל שיתייחס ממלכתי, מנגנון
עליו. ולשמור זה ייחוד לטפח יכול אינו

 אנשים מקומית. מנהיגות דרושה כך לשם
 החשים העיר. את האוהבים כעיר. שצמחו

העיר. בנוף המושרשים העיר. שד הדופק בהלם
 יפות למילים להאמין והתפתיתי כמעט בתמימותי, ואני,

אלה.
 איך הכל, ככלות אחרי צודקים. הם אולי לעצמי: אמרתי

 של ליפי״הנוף ירושלים, של לייחודה ממשלתי פקיד יתייחס
אשקלון? של לשפת־הים חיפה,

 תל־ על פאנוראמה). ברחוב מגרדי־שחקים הבונים יורשיו,
כלל. נדבר לא האומללה אביב

ףל ףל  ים לכן מאוד. יקר אבסורד הוא העירוני אבסורד ך*
שיתחסל. סיכוי כל אין | (

 מקערת■ קטנות העירוניות קערות-השלל
 יותר הרכה אבל הגדולה. הממלכתית השלל

מהן. לזלול נוח
 המחלקים מפלגתיים, עסקנים של קבוצות יש עיריה בכל
 ואברהם ז״ל חושי אבא לנאמניהם. ג׳ובים גבי על ג׳וב־ם

 שמור־לי־ואשמור־לך, של השיטה את המציאו ז״ל קריניצי
 מסתדרות ואופוזיציה קואליציה ושתוק. הקערה מן אכול

יד. רוחצת ויד יפה, ביניהן
נקיות. אינן ששתיהן בתנאי
עלו כשהיא גם העיריזז, מן תחנת־כבאים לקחת אי־אפשר

כל מפלגתי לעסקן מאפשרת התחנה כי וחסרת״אונים, בה
 להיות יכול בית־חולים ומישרות. תקציב על לשלוט שהו
אינ בו יש כלשהו לעסקן אבל ולרופאים, לחולים אסון
משוריין. טרס

 תחתית. ללא הבית היא העיריות כלכלת
 כי ידעה ודא דתוכה, נשפכים הטיפים מיליוני

ביקורת. דכד מתחת היא היעידות אדיה. באו
 מז־ והנחלים מורעל האוויר ומושחתות, הולכות הערים

המסדרונות. מן נשפכים והחולים מתפקקת התחבורה דהמים,
נחוצות. העיריות אבל

לי. לא לך. לא
 יצורים שהם עסקנים, להרבה־הרבה אבל

אוז יראו. ודא להם עיניים במינם. מיוחדים
ינ ולא להם נחיריים ישמעו. ולא להם ניים
לכסא. דבוקים והם להם אחוריים שמו.
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