דה שבה לא ׳נותרה לה ברירה אלא לקבל
את ההסדר שניכפה עליה.
התגובה היחידה לה היה ראוי הגיבור
הקומי ,שהחליט לשחק את תפקיד המומר־
להכעיס ,היתה  :״תראו מי מדבר ! ״

אי שים
ש 1ב ב
או פ ר א ־ א ד ם
תדי קו?ק
יצר ?עצמו דימוי ש? שובב,
אך השבוע הגדיש את הסאה
״שק בתחת!״ אינו ביטוי פרלמנטרי,
וגם אינו שייך ללכסיקון של ממלאי תפ
קידים ציבוריים ,דוגמת ראשי־ערים .בכל־
זאת סלחי רבים לראש־עיריית ירושלים,
תדי קולק ,כאשר הפליט תחינה עסיסית
זו בעת ריתחה לפני מיססר שנים ,בשעת
עימות עם הורה נזעם.
היה חן מיוחד בהתנהגות השובבה של
ראש־עיריית בירת ישראל ,מאז נבחר ל
תפקידו .בניגוד לעסקנים וראשי־ערים אח 
רות ,השוקלים כל צעד מצעדיהם ובל
מילה שהם מוציאים מפיהם ,כדי למצוא
חן בעיני קהל בוחריהם ,נראה היה שתדי
קולק מצפצף על מה שיחשבו עליו בוחריו.
״הם ישפטו אותי לפי איך שאני מנהל את
העיר ,ולא לפי נימוסי,״ אמר תדי בן ה־,64
יליד וינה ,שנימוסיו האוסטריים השתבשו
כנראה בתקופת היותו חבר קיבוץ עין־גב.
עלבונות אישיים .רתחן מטבעו ,נוקם
ונוטר ,ובעל חוש־הומור גם ,הפך תדי
דווקא בשל התנהגותו יוצאת־הדופן ,חביב
ההמונים הסולדים מפוליטיקאים מכופתרים.
הם זכרו את תדי כמי שאינו מתבייש
בישבנו הנחשף ,בשעה שהוא משחק כדור-
רגל עם עובדי עירייתו .אך הם זכרו אותו
גם בשל האימרה שהשמיע בעת הפגנת
הפנתרים השחורים מול בניין עיריית ירו
שלים :״לא לדרוך על הדשא!״
השבוע נדמה היה כי תדי קולק מרשה
לעצמו יותר מדי ,לא רק כראש־עיריית
ירושלים׳ אלא גם ביצור חברתי .תדמיתו
כשובב התחלפה בדמות של פרא־אדם
משולח כל רסן׳ שאינו יודע לשים מחסום
לפיו.
במדריו־תיירים לצמד טיילור־ברטון,
עדיין שמר תדי על הטעם הטוב .כאשר
נשאל מתי הוא מוצא לעצמו זמן לישון,
אם הוא עובד משש בבוקר עד חצות,
לטענתו ,השיב  :״אני ישן בישיבות מועצת
העירייה.״
אבל כאשר התכנסה ישיבת המועצה
השבוע ,לא ישן תדי כלל• בוויכוח קולני
שפרץ בישיבה ,סביב בעיית הרכב המועצה
הדתית בעיר ,הטיח תדי בפני עורך־הדין
אורי הופרט ,נציג הליברלים העצמאיים
״תסתום את פיך !״ ״שתוק כבר ,ליצן מבו
ער !״ היו כמה מביטוייו העדינים של ראש־
העיר.

ראש־עירייה הןדדק
ליצן נזכומר
איצטלה של ליבראל .אולם אם כאן
היה מדובר עוד ביחסים שבין אדם לחברו,
הצליח תדי באותו יום עצמו להעליב עדה
שלימה :את תושביה הערביים של ירו
שלים .כאשר הוזמן לטכס חנוכת שיכון
חדש בביודחנינה ,התרגז תדי כאשר אחד
ממארחיו הערביים השמיע באוזניו דיברי-
תודה על עזרת העירייה ,אך סירב שדבריו
יוקלטו לשידור.
קולק התפרץ כלפי המארחים בגידופים
וחרפות .הוא טען כי ישראל מושמצת
ברחבי העולם כמי שמדכאת את נתיניה
הערביים .אבל ערביי ישראל וירושלים
אינם מזכירים לעולם את הסיוע שמושיטה
להם מדינת־ישראל.
״אתם לא פונים לכוויית ,אבו־דאבי או
ירדן בבקשת עזרה,״ נזף תדי במארחיו,
״אתם פונים אלינו .אתם חיים על חשבו 
ננו׳ על חשבון משלם־המיסים הישראלי.
אני לא מאיים עליכם ,אבל לא ניתן להמ
שיך במאמצים אלה אם לא תביאו אותם
לידיעת הציבור.״
תדי קולק ,שבעבר נהג להתכסות באיצ־
טלה של ליבראל ,הדואג לזכויות אזרחי
עירו הערביים ,שכח רק שערביי בית-
חנינה לא בחרו להיות אזרחיו מרצונם.
אם היה הדבר תלוי בהם ,ספק אם לא

עמודי החשמל כרה,׳ אבן־גכירול כתל־אכיב
תירוץ לשעת־זזיווס
העודס הזה 1983

ח״ב דיין
בדיחה מהלכת על שתיים
היו מעדיפים שממשלת ירדן או פלסטין
תבנה להם שיכונים במקום תדי קולק.
התפרצותו של תדי קולק היתה במיטב
המסורת הקולוניאלית .הנייטיבס לא נשקו
את רגליו ,והוא בעט בהם.

איבזת ה ס בי ב ה
עצם בג רונ ה ש ד העיר
חברת החשמל
תורמת לכיעור
;ופי הערים
לאורך שני קילומטרים ,במרכזו של
רחוב אבן־גבירול בת״א ,מתוחה מערכת
של קווי מתח חשמלי גבוה .עשרות עמודי־
מתכת ,המתנשאים גבוה מעל הבתים בני
ארבע הקומות שברחוב ,תקועים באי־התנו־
עה המפריד בין שני מסלולי־התנועה.
כל אזרח תל-אביבי ,שהיה נשאל לאיזו
מטרה מיועדים עמודים גמלוניים ומכוערים
אלה ,היה משיב בוודאי כי הם נועדו להז 
רים אנרגיה חשמלית מתחנות־הכוח שבפר 
ברי העיר ,אל מרכזה .טעות .מסתבר כי
מזה  11שנה לא זרם אפילו קילוואט אחד
של זרם חשמל בכבלים המתוחים בין עמו 
דים אלה ,מול חלונותיהם של תושבי ה 
רחוב ,הם פשוט יצאו מכלל שימוש .אבל
העמודים המכוערים נשארו תקועים במקו
מם ,כעצם בגרונה של העיר.
״המערכת נשארה במקומה בהתחלה
מתוך אינרציה,״ הסביר משה נלקן ,ראש
המחלקה למחקר ופיתוח של חברת־החש־
מל .״אחר־כך השארנו אותה מתוך שיקו
לים של אפשרות ניצול התוואי במיקרה־
חירום.״ היתד .זו טענת-סרק .שכן ,במע
רכת שברחוב אבךגבירול לא נעשו כל
עבודות־הכנד .שיאפשרו להזרים דרכה חש 
מל בימי־חירום.
גם יעילות המערכת החיצונית בימי-
חירום היא מפוקפקת ,שכן היא מועדת
לפגיעה מיידית בכל מיקרה של תקיפה
אווירית או אחרת .אבל לפחות ניתן להש 
תמש בטענה מוזרה זו כדי להצדיק את
קיומם חסר־התכלית של העמודים.
ח שמל נ קי .גילוי זה הוא אחד הגילויים
המאלפים ביותר במחקר שערכה ז׳ואן ירון,
מזכירת האגודה לקידום תודעת איכות ה
סביבה ,שהתפרסם בביטאון האגודה לחיות
בעיר .טוענת ז׳ואן :״איש לא היה מותח
חוטי־חשמל חשופים בחדר המגורים שלו.
אומנם ,זה יכול היה להיות זול יותר ופשוט
יותר ,אבל בכל־זאת אנו מצניעים את ה
חוטים בתוך הקירות .מדוע ,אם־כן ,אנחנו
ממלאים את המרחבים סביבנו בקילומט
רים של חוטי-חשמל ובטרנספורמטורים

גלויים ,התלויים על עמודים קרחים שכבשו
את הנופים סביבנו?״
ברחובות ערי ישראל מתוחים  50מיליון
מטרים של חוטי־חשמל 12 ,אלף תחנות-
טרנספורמציה ועשרת״אלפים עמודים וציוד
חשמלי אחר .מילבד כיעור הנוף ,מהווה
צורה זו של פרישת רשתות החשמל גם
סיכון ביטחוני בימי־חירום .לתופעה זו
קיימת אלטרנטיבה :מיי ת רשת חשמל
תת־קרקעית ,כפי שמקובל בערים רבות
בעולם וגם במקומות ספורים בארץ .המת
נגדת העיקרית לכך היא חברת החשמל.
לטענת אנשיה ,עולה התקנת רשת תת-
קרקעית פי.5-ג מאשר רשת עילית .אולם
בד־בבד מוציאה חברודהחשמל כ־ 3מיליון
ל״י בשנה ,רק לצורך גיזום עצים ברחובות
העיר ,המאיימים לפגוע בחוטי־החשמל.
״איכות הסביבה ואסתטיקה אינם ממל
אים תפקיד קובע במדיניות החברה,״ אמר
יעקב טראוב ,מנהל המחלקה המיסחרית
של חברת־החשמל .דובר החברה ,יוסי קיד*
רון ,החרה אחריו :״הנושא אינו בראש
סולם העדיפויות .ככלות הכל ,החשמל נקי
לחלוטין.״

י ש ר א לי ם ב חו״ל
תמימה עקו מה בלוז״!
אמצעי־חתיקשורת
האמריקאיים אוהדים את
מתנגדי ההסדר ומייחסים
לחם תכונות השמאל החדש
איך נראו מאורעות השבועיים האחרו
נים בעיני ישראלים בארצות־הברית ?

מדווח כתב ״העולם חזח״ כניו־
יורק נ

ישראל ישעיהו דופק בפטיש וצורח ב
עברית .רבין ,בחולצה מופשלת־שרוולים,
ניצב אצל דוכן־הנואמים ומשיב לקריאות־
'החמס של יורם ארידור .מאות נערים
חבושי־כיפות מפזזים בשירה ובריקודים
ברחובות ישראל .שוטרים ובלשים בבגדים
אזרחיים מתנפלים בחמת־זעם ,עם אלות
ארוכות ,קסדות ומגינים על הנוער הע
ליז המרקד.
פטריוטים ישראלים מובלים ,זבי־דם ,ב*
אלונקוודמישטרה לבתי-חולים .קריקטו
רות ענקיות על קיסינג׳ר־היטלר ,רביד
הבוגד ,כשכתובות ה״הסבר״ הן באנגלית,
מונפות ברחובות ירושלים ותל־אביב .מפ
גינים דוברי אנגלית צחה ,במיבטא אמ
ריקאי׳ מסבירים אח חלקו של שר־החוץ
האמריקאי־יהודי ב״השמדת העם היהודי.״
הטלוויזיה האמריקאית עלזה ושמחה.
)המשך בעמוד (38
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