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 ונר■. מראשי אחו היה סולק סדי
האישיות. הבחירות שיטת את המציאה רפ״י

 הקרובות בבחירות היריבים *<ןני
■  מסכימים, ירושלים עיריית לראשות /

 ד,־מקורבים עם פרטיות בשיחות אחד כל
 ברור לשניהם הבחירות. תוצאות על לו,
 כס על בהתמודדות 'יזכה קולק טדי כי

 לליכוד כי צופים ושניהם העיר, ראש
׳העירוה. במועצת רוב יהיה

 יש כזה, מצב ייווצר כיצד להבין כדי
 הבחורות שיטת של רזי־הרזים את להכיר

 אשד המקומיות, ולמועצות לעיריות החדשה
נו חודש של בבחירות לראשונה תופעל
השינה.* במבר

 ראשי היו האישיות הבחירות דגל נושאי
 אישי ■ושאר המנוח בן־גוריון דויד רפ״י

 האידיאולוג הוא ייעיקובי גד כשח״ב מפלגתו,
 לראשי האישיות הבחירות השיטה. של

ל האיזוריות הבחירות רעיון הן ערים,
ב מוניציפיאליות. לבחירות בתרגום כנסת
בי רפ״י, ראשי ■נאבקו רבות שנים משך
 קולק טידי ירושלים עיריית ראש אף ניהם
 זו. חדשה שיטת־יבחיריות של יישומה למען

 והישנה, בהצלחה מאבקם הופתיר כאשר
 עיל־פי לעיריות בחירות ייערכו סוף־סיוף,

 מכך שיסבול הראשון יהיה החדשה, השיטה
קולק. טדי דווקא

להצ יצטרכו העיריות לראשי המצביעים
 המועמד עבור אחת פעם פעמיים: ביע

 ופעם וחוד), (בפתק העיר לראשות שלהם
 למועצת המתמודדת הרשימה עבור שנייה
יצ העיר ראש לתפקיד המועמדים העיר.
 בבחירות אחת פעם עצמם להעמיד טרכו

 הרשימה בראש שנייה ופעם העיר, לראשות
מיפלגתם. של

 העיר ראשות על מתמודדים בירושלים
קולק טדי הנוכחי ראש־העיר :רק.שניים״•

החדשה הבחירות שיטת על־פי בחירות *

הלי סיעת ראש העיר, ראש וסגן ,67ה־ יבן
 ניצחונו .42ה־ בן ימצא יהושע בעירייה כוד
 מובטח העיר ראשות על בקרב קוליק של
 גם בכך מודה לפירסום שאינן בשיחות לו.

 סטטיס־ אצל הזמין קולק מצא. יריבו,
 כי שקבע סקר סמית, חנוך טיקאי־זבחירות,

 רק יצביע לקולק, מצביעים ׳שמונה כיל על
 שאותו מהסקר חילק אותו אולם למצא. אחד

תו יצביעו כיצד גילה לא המערך, פירסם
העיר. למועצת ■ברשימות ירושלים שבי

ה אנשי שעשו פחות מדעיים סקרים
 שיגדל ככל כי מוכיחים, בירושלים, ליכוד
 קוילק, טדי לבין מצא יהושע בין הפער

למו ׳בבחירות הליכוד של כוחו יגדל כן
 התמודד קולק כאשר ,1965וב־ העיר. עצת

ברשי רץ הוא העיר, ראשות על לראשונה
והת ברפ״י, הקשורה משלו, עצמאית מה

 קולק טדי והליכוד. המערך נגד מודד
 הליכוד קיבל לכנסת בבחירות אולם זכה,
 גדל מאז ביותר. הגדול הקולות מספר את

 מדי לכנסת בבחירות הליכוד של כוחו
 העיר היא' ירושלים וכיום ובחירות בחירות

 הקולות מיספר לכנסת בבחירות היה שלה
 כשינה, לפיני לכנסת בבחירות ביותר. הגידול

 הליכוד מצביעי בין המצביעים יחס היה
.2.2 ■לעומת 1 המערך למצביעי

ב הבחירה זכות מבעלי אחוזים 60כ־
 עדות ■ויוצאי חשבונות בני הם ירושלים
 ׳הפופולאריות גבוהה אלה בקרב המייזרה.

 מצא עצמו. מצא יהושע ־ושל הליכוד, של
הג פי על או, טהור (ספרדי ס״ט חוא

 ובן בארץ דורות שמונה סוף־טוב), דרתו,
 של הבחירות מערכת לראשי היוונית. לעדה
 השכונות מתושבי אליה גם כי ברור, קולק

 יצביעו העיר, כראש קולק עבור שיצביעו
לעירייה. הליכוד רשימת עבור

הדעת על ביותר המתקבלת התוצאה

 מאחר נצרת, לעיריית כשנה לפני נערכו
 יותר מוקדמות בחירות נערכו זו שבעיר

קרואה. ועדה הקמת בעקבות
 עד עירייה חבר שהיה שמי גם ייתכן *־
 הוא אף יתמודד הופרט, אודי כשנה, לפני

 לדבר יהיה לא אולם העיר, ראש בם על
בלבד. הפגנתי צעד יהיה וזה משמעות כל

ירו לעיריית הבחירות תוצאות של
 ניצחון היא היום, התקיימו אילו שלים,
 במועצת לליכוד רוב אך לקולק, מוחץ

העירוה.
 ראש להדיח אי־אפשר החדש, החוק על־פי

 נגדי חוב בעלת עירייה מועצת גם יעיר.
בימיק־ אליא עייר, ראש להדיח יכולה אינה

 עיטו שוש פיליילי במעשה הורשע שהוא דיה
 הוא כיי מוחלט באופן שנקבע או קלון,
 החולה עיר ראש של במייקרה בנפשו. חוליה

 שראש במיקרה או בפלילים, המורשע או
 נערכות לא לעולמו, הולך או מתפטר העיר

 בו־ העיר מועצת אלא מחודשות, ׳בחורות
ביורשיו. יחידת

אשתו) <עם מצא
גילויים

קולל!) <עם אנג׳ל
כסף

כנבנישתי
כבוד

 קולק טדי למתנגדי יהיה אומנם ■אם
 את ימררו שהם ספק אין בעירייה, רוב

 שירצה ויגרמו לפעול, לו יאפשרו לא חייו,
 בפני הדרך תיפתח רגע באותו לעזוב.
 מחברי אחד בכל לבחור העירייה מועצת

■העיר. ראש לתפקיד ■המועצה
 קולק הביע לו המקורבים ידידים ׳באוזני

 קיו׳לק שבזה. מצב מפני הגידול חששו ■את
 עם משותפת בעבודה מי׳גב׳ליותיו את מכיר

 שלא ויודע מתנגדים, ■עם בעיקר אנשים,
חו אלא עיר כראש מעמד להחזיק יוכל

 יהיה שבה עייר מועצת ללא ספורים, דשים
 אלא בגלוי, זאת לומר מבלי לאנשיו. רוב
 להבין קולק ניתן רמיזות, פיזור תוך רק
 במועצת שלו לרשימה רוב יהיה לא אם כי

 כראש מתפקידו מייד יתפטר הוא העירייה,
העיר.

 מחכה הליכוד
לפיינשטיין

 אידיאלי כיום בעירייה הכוחות צב ף*
 21 מתוך חברים 14 יש למערך לקולק. 1*

 שיבער, :מחצית לליכוד העיר. מועצת חברי
 המפד״ל הדתיות, הימיפלגות לשתי חברים.

אר ופועלי-אגודת-ישראל, ואגודת״קשראל
העצ לליברלים אחת, לכל מועצה חברי בע

 חבר הסוחרים ולרשימת אחד, חבר מאיים
אחד.

 קיולק ביצע שלו, הבחירות מסע בתחילת
 של ביותר הגדולה הציבורית ההונאה את

הכ הוא כה. עד לעיריות הבחירות מערכת
ש על-מיפלג־תית, רשימה הקמת על ריז

 קיולק, של הרשימה הוא. עומד בראשה
 דיב־ לפי כוללת, אחת״ ״ירושלים הנקראת
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