
אוכרקוביץ יו״ר
בעוזר הדמוקרטיות הבחירות

דוו ני3מד שירטון!!בוסים
 ו1בח!בות־₪₪! ק״ם עדיין

מתוחנמות לשיטות־בחיוות תודות
 מי — כלומר למיפלגתיות־רובניות, שיות

 זוכה יותר, אחד הצבעה בפתק שזוכה
 השוואה, לשם במועצה. המקומות בכל

 זכה לכנסת, שנערכו האחרונות בבחירות
 מהמערך. יותר קולות 10,405ב־ הליכוד

 מיפלגתיות־רו- בחירות אלה היו אילו
 היה בחברת־החשמל, שנהוג כפי בניות,

בכנסת. מושבים 120ב־ זוכה הליכוד
ש ידעו בחברת־החשמל הליכוד אנשי

אפ הם הקולות ברוב לזכות סיכוייהם
 רבות שנים השולט שלמערך, משום סיים,

 לעצמו להבטיח דרכים יש בוועד־העובדים,
 את לשנות דרשו הם לכן הנצחון. את

לשכ ניסו הם אחר־כך הבחירות. שיטת
מועמדים רשימת לערוך המערך את נע

הדרישה. גודל אלא
 המחיר. את להוריד ניסו אנשי־המערך

ולהש מעסקניהם, באיש לפגוע לא כדי
הג פשוט הם כיסא, ללא חלילה, אירו,
 לכן במועצה. המושבים מיספר את דילו
 מיספרם האחרונות הבחירות לפני גדל
ה מחוז במועצת הפועלים נציגי של

החד המושבים עשרת .47ל־ 37מ־ דרום
לאנשי־הליכוד. הוצעו שים

הלי של לטעמו מדי מעט זה היה
 לרוץ ההצעה את אנשיו דחו לכן כוד.

להס פנו הם המערך. עם אחד בבלוק
 רבע על־ידי שנחתמה בדרישה, תדרות
 את לשנות מחוז־הדרום, עובדי מכלל
ההם־ של הביקורת ועדת הבחירות. שיטת

פוטרמן מורד
מקום בכל אחד רק

ח ע ח א ח ב
 חברת־החשמל, עובדי ועד ושב־ראש ל

 לשפשף היה יכול אוברקוביץ/ יורם
מוח ברוב ניצח המערך בהנאה. או^ידיו

 מחוז־הדרום עובדי למועצת בבחירות לט
 כ״דמוק־ הגדיר הוא שאותן החברה, של

ביותר.״ רטיות
 אלף 11מ־ יותר מועסקים בחברת־החישמל

 הוועד הוא שלה הנבחר והוועד עובדים,
 אימת — הוועדים״ 13״ בקבוצת החזק

התרג היתה לכן והממשלה. ההסתדרות
ומסי בחברה, הבחירות סביב רבה שות
 כובד־מיש־ כל את המערך הטיל זו בה

 יהיה הוותיק, במעוז שנצחונו, כדי קלו,
מוחלט.

מ אחד בכל בנפרד, נערכות הבחירות
 הצפוני, המחוז החברה. מחוזות שלושת

 נכנס איש, אלפים כארבעת עובדים שבו
 על למועצת־העובדים, אחד ליכוד איש

 הבחירות המערך. עם מראש הסכם פי
בקרוב. יערכו ירושלים במחוז

 הדרום מחוז והבעייתי, הגדול במחוז
 במחוז שבועיים. לפני הבחירות נערכו

אל כשיבעת דרומה, מחדרה המשתרע זה,
 מהם — בחירה זכות בעלי עובדים פים

 בתח- זמניים עובדים אחוז מעשרה יותר
 ביותר חשש :המערך בחדרה. נת־הכוח
 אותם. לפתות מאוד שקשה אלה, מעובדים

 ב לטובת מראש יודע אינו ושאיש
יצביעו.

ת !7תדגי רו חי  ב
מי מו ער

ת ט ת י רו חי ב ביו מוזרה היא ה
 של הטובים ימיה את ומזכירה תר,

 אי- בבחירות נבחרים למועצה מפא״י.
 שונות. קבוצות של נציגים שיות־ילכאורה

 הפועלים, קבוצת היא ביותר החשובה
נמ שעימה הפקידים, קבוצת באה אחריה

 של הן אחרות קבוצות אוברקוביץ/ נה
 מושבים, 73 במועצה והטכנאים. המהנדסים

לפועלים. 47 שמורים מתוכם
 פתק־ על מודפסים המועמדים כל שמות
 הוא שאין אלה את מוחק והעובד הבוחר,

שהב מכיוון גלופה). (ראה שיבחרו רוצה
 והבוחר המחוז, כל את מקיפות חירות

לעי יש המועמדים, כל את מכיר אינו
 לקלפי מחוץ לו ומגיש לו שעוזר מי תים

 עליו להקל כדי בחלקה, מחוקה• רשימה
ההצבעה. את

 ערמומי, תרגיל־בחירות היא התוצאה
 של חודו על המנצחת למיפלגה המעניק

כולה. הקופה את קליל
הפו לנציגות השמורים המושבים על
 מהם אחד רק מועמדים. 95 התחרו עלים

 47ו־ מערד אנשי היו 47 בלתי־תלוי. היה
למ היה בוחר כל על ליכוד. אנשי היו
 יותר לא ולהשאיר שמות, 48 לפחות חוק
. כשר. יהיה שהפתק כדי ,47מ־

מצ אינו מוכנה, רשימה המקבל העובד
לטו אלא השונים, המועמדים לטובת ביע
מאי- הבחירות הופכות וכך מיפלגה, בת

שיש בתירוץ התביעה את דחתה תדרות אחוז 40ש־ הצדדים, שני על על מוסכמת
הארץ. מכל עובדים של בחתימות צורך הליכוד. חברי יהיו בה

 הגדולים, שני בין הוויכוח בלהט דחה הוא אוברקוביץ׳ על-כך כששמע
ש כרוז, הכוח־בחדרה בתתגת הופץ ב- כ״פגיעה והגדירו הסף על הרעיון את

ישראל הרתכייה, עובד על-ידי חתום היה אותו, קומם העיקרון לא אך הטוב.״ טעם

המערך על־ידי המסומן פתק־הבוחר
אישית בתחפושת נזיפלגתיות בחירות

לצור תא־דואר נמסר שבו בכרוז, פוטרמן.
 להקמת המצטיין הרתך קרא התארגנות, כי

 כדי ,עובדי־ד,ביצוע קבוצת של רשימה
 קבוצה. אותה של האינטרסים על להגן
 הבחירות שיטת את לשנות הציע הוא

 תחנה, בכל קבוצה, שלכל כך לאיזורית.
גודלה. על-פי בוועד ייצוג יובטח

 המיפ- משתי להתנער שקרא הכרוז,
 הנהלת בקרב דאגה כנראה עורר לגות,

 אנ־ עדיין יושבים בהנהלה חברת־החשמל.
ש המנהלים, ממועצת להבדיל שי־המערך,

 להחליף הליכוד ממשלת הצליחה אותה
ואח בינואר, 15ב־ חולק הכרוז בנאמניה.

 לתחנת־ לעבור לפוטרמן הורו יומיים רי
 דרוש היה שהוא למרות רידינג, הכוח

בחדרה.
לי; ;;שיגיד

אני אדאג♦.♦״ ו
 ש־ טען אוברקוביץ/ כך על שנשאל̂ 

א ל  מטעמי-בחירות: הגלייה כאן היתד, ^
 את פגשתי במציאות. אחיזה לכך ״אין

 הוא שאם לו ואמרתי ברידינג, פוטרמן
 ואני לי, שיגיד תרגיל, כאן שיש חושב
 הוא היום עד לחדרה. יוחזר שהוא אדאג

אלי.״ פנה לא עוד
 ביום הפועלים הלכו מתיחות באווירת

 בחדרה לקלפי. שבועיים לפני השלישי
 יקבלו הזמניים שהעובדים שמועות רווחו

 מנהל- מידי המחוקים ההצבעה פתקי את
שהג דבר המערך, איש במקום, העבודה

ההתרגשות. את ביר
 עוב- הצטרפו הליכוד מומלצי לרשימת

או זנח המערך כי שטענו די־המישמרות,
 תנאי-עבודתם את להיטיב כשניסו תם,

 אך במרינה. כללית חשמל הפסקת על־ידי
 המסו- הפתקים לליכוד. עזר לא זה גם

 והעובדים באלפיהם, חולקו מנים־מדאש
 ולא הקלפי לתיבת אותם להכניס העדיפו
 ואם אדישות מתוך אם בעצמם, למחוק
צייתנות. מתוך

שהע ברוב, זכה והמערך פעל המכבש
 כל את המקורית, השיטה לפי לו, ניק

 בהישג זכה אוברקוביץ׳ יורם המושבים,
להמ יכלו וראשי-ו־,הסתדרות חשוב אישי
 שבה הטבע שמורת בשקט. לישון שיך

 מפא״י בנוסח בוסים שילטון עדיין מתקיים
 להתקיים. בינתיים תמשיך /50ה־ שנות של

 — המאבק מן מנוצחים יצאו שניים .
 להשיג הצליחה שלא הליכוד, ממשלת

 ורב־העוצמה, הגדול בוועד דריסת־רגל
 להיות הזכות ממנו שנשללה והמיעוט,

 כוחו על־פי הנבחרים במוסדות מיוצג
 כי כך על לדבר שלא הנבחרים. במוסדות

כמ נשכחו, מיפלגתי, הבין המאבק בלהט
העובדים. של המיקצועיים ענייניהם עט

 בגאווה: זאת סיכם אוברקוביץ׳ אבל
 ביותר.״ הדמוקרטיות הבחירות אלה ״היו

 דמוקרטיה, דעתו, לפי מהי, כשנשאל
תפיסתו.״ על-פי ״כל־אחד :השיב

!■ ציטרין בן־־ציון




