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/  השתנה. לא דבר שום זו: היא בעיריות מהבחירות הכוללת המכרעת המסקנה *

 אמת בחובה נושאת הזאת הקביעה עצם אד זה. את זה וקיזזו שוליים, היו השינויים
, מכרעת:
למערך. נוראה מסלה זוהי

לאסון מיושס
 של הנחרצת למחאה ביטוי לשמש יכלו המקומיות לרשויות בחירות ך*

 שוד המניות, התמוטטות הליכוד: להם עולל אשר כל על ישראל המוני 1 1
 נפל עצמו ביום־הבחירות בלבנון. המתמשך הקטל הבנקים, של המיליארדים

הארורה. המילחמה של 524ה־ הקורבן
 ביטוי לא־פעם משמשות העירוניות הבחירות דווקא המערבי, העולם בכל
לאומי. מישאל־עם והופכות כזאת. למחאה

 מעל הבוחרים להתעלות להביא עליו היה זאת. לחולל היה המערך של תפקידו
 הבוחרים את להביא עליו היה שתהיינה. ככל חשובות המקומיות, לבעיות

 את לסלק הנחושה החלטתם את רועמת נשפה לבטא כדי לקלפיות. בהמוניהם
הליכוד.
 ההיסך. כי־מעט קרה קרה. לא כזה דבר שדם
 שיעמום נהם עוררו האלה הבחירות לקלפיות. כלל הגיעו לא הבוחרים המוני

ריקות. היו הקלפיות מלאה. היתה שפודהים עמוק.
 מקומי, באי חיו כאילו מקומיות, לנטיות בהתאם הצביעו לקלפיות, שהגיעו מי
 המדינה את שפקדו הגדולות, הלאומיות הסערות במדינת דבר קרה לא כאילו
ההצבעה. לשפת תורגמו לא עצמו, יונדהבחירות לערב עד ממש. האחרונים בימים

 של נורא מחדל המערך, צמרת •של מונומנטלי כישלון זהו
מנהיגות.

 אזהרה המערך, של המנהיגות לכישלון אחרונה הוכחה עוד דרושה היתה אם
 אם זה. שלישי ביום ניתנה היא — פנימית למהפכה זקוק שהוא למעדן• אחרונה

 — ואירגוני רעיוני שיקום של עמוק תהליך יעבור לא אם הנהגתו, את ישגה לא
לכנסת. הבאות בבחירות אסון לו צפוי

 לערוך נאלץ היה אז בי מוחצת. מפלה נחל אילו למערך מוטב שהיה יתכן
 הפעם ולא־מפלה, לא־ניצחון — למראית־עין שנוצר המצב נוקב. חשבון־נפש

 הוא ביותר. הגרוע הוא לכנסת, בנחירות שנתיים לפני כמו בעיריות בנחירות
 שהנה האשליה את יוצר מסקנות, מהסקת להשתמט להנהגת־המערך מאפשר

 שהוא. כמו הכל את ומשאיר הבאה, בפעם ניצחון יתכן אדטו־טו
לאסון. בטוח מירשם זהו

ועונש חוצכה
•  את במדינה שהנהיג הבחירות, חוק הוא אלה בבחירות האמיתי מנצח ך

ראשי־העיריות. של האישית !הבחירה 1
 הוכיחו שבהם המקומות בכל עזרו. לא המיסלגתיים המנגנונים

 הם — הקהל באהדת וזכו אישי באופן ראשי־־העיריות עצמם את
מחדש. נבחרו

 בהצבעת־אימון שלושתם זכו בחיפה גוראל בתל־אביב, להט בירושלים, קולק
 ראשי־הערים בחירת של הקודמת בשיטה אפשרי היה שלא דבר — מצלצלת

 איש כי אף העיריות, את לנהל להם המאפשר מנדאט, להם ניתן המועצות. על״ידי
לכן־. התקרבו שלושתם אן־ במועצות. מוחלט ברוב זכה לא מהם

 דוב של מועמדותו הצגת נענשו. — משכנעים מועמדים הציגו שלא המיפלגות
 על הגיב הציבור חוצפה. בגדר היתה ציבורית, תדמית ללא אפוד עסקן נן־מאיר,

בן־נתן. אשר של מועמדותו הוצגה כאשר הקודמת, בפעם שהגיב כפי זו חוצפה
 בתל־אביב לגייס מסוגל היה לא הוא במערך. למחרל־המנהיגות ביטוי זהו גם

 צ׳יץ׳. עם להתמודד ברצינות לנסות יכולה שהיתה ויוקרה, מעמד בעלת אישיות
 כך. על מחאה השאר. בין היתד* נתן אייכי בעד ההצבעה
הבקבוק. מן ייצא לא העדתי השד מעניינת: מגמה עוד

 בשנים במדינה אימים שהילך המיזרח״ע של גדולה התקוממות ספני החשש •
 המערך העמיד שם ברמת־גן, הכימעט־מהפך רק שעה. לפי התאמת לא האחרונות.

 רמז היה עמית, אורי בולט, עדתי צביון בעל מועמד המקומית הרשימה בראש
כלל־ארצי. לא מקומי, היה לכך הרקע אך זה. בכיוון

נישואר סין אין
*  בלי בארץ שנערכו הראשונות בבחירות מרוצה. להיות יבול היה ליכוד ך

 הפסדיו התקזזו ישראל', ובלי.מלך בגץ!׳׳ .בגין! צעקות בלי בגין, מנחם 1 1
והישגיו.

 התנהלו ושהן הלאומיות, הבעיות התבטאו לא אלה בבחירות כי האומרים יש
 היה א ו ה לליכוד. הישג היא הזאת הקביעה עצם אך המקומי. במישור כל־כולן
, , זו. בשעה לאומי מישאל־עם למנוע מעוניץ
 כישלון שזה כשם לליכוד, גדול הישג זה הרי בכך, הצליח אם
למערך. גדול

 אלי חולל בהרצליה אמנם, הליכוד. בתוך יחסי־הכוחות על ישפיעו לא הבחירות
 ונחשב שרון אריאל של נושא־כליו שנים במשך היה לנדאו מרשים. מהפד לנדאו
 שר־הביטחון. היותו בתקופת עוד מפמלייתו אותו הרחיק שזה אף אריק, של כאיש

בשרון, כתמיכה בעקיפץ, להחשב, היה יכול לנדאו של ניצחונו
 הפוכה. מגמה על מצביע בירושלים תוסיזדכהן שלמה של המהדהד כישלונו אך

 מאסיבי. באופן לטובתו להתערב לשרץ והניח שרץ. אריאל על סמך תוסיה־כהן
 בשרון. מאסיבי כאי־אמץ גם כן, על להתפרש, יכול בבחירות המאסיבי כישלונו

אלה. בבחיתת כמלך עצמו את הוכיח לא ישראל״ מלך .,אריק

תו הגדולה ההטזעה ! מ
 צרור הוא — ובעולם בארץ — מערכת־בחירות כל של ההיתולי שובל ן■* !

המיפלגות. כל של הודעות־הניצחץ 1 1
 מעמדו על שמר דיין, אלי שלה, האיש כי לטעון יכולה חוסלת שכימעט תנרי,

 שם בראשודלציון, מהפר חולל כי לטעון יכול המערך אשקלון. עיריית כראש
 אלי של במהפך להתפאר יכול שהליכוד כשם — ניצן מאיר שלו, האיש ניצח

 יכולה שרק׳ח כשם הערבי, במיגזר התחזק כי לטעון יכול המערך בהרצליה. לנדאו
 באמצעות בטבריה, ניצחה הסוכה המפד׳׳ל אפילו בנצרת. התחזקה כי לטעון
פופולרי. מקומי מועמד
 הגדולה ההפתעה כשלעצמה, וזוהי, גדולות. הפתעות היו לא

■ אוריאבנרי ביותר.
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 שבתון, של יום בסתם יצאו הזה העולם צוותי
 לסקר המוניציפאליות, לרשויות הבחירות יום
 ובמטות■ בקלפיות ברחובות, הנעשה את

 ובנצרת, בירושלים היו הם הבחירות.
ובבת בראשון־לציון ובהרצליה, בתל־אביב

 הרשויות של למדי מייצג מידגם ים,
ראו לא אך וצילמו, האזינו הביטו, העירוניות.

 ארוכים תורים גילו לא משולהבים, המונים
 ההולכות גדולות בהפתעות חשו לא לקלפיות,

 בישרו וההערכות שהמקרים מה ומתבשלות.
 בהרצליה, לנדאו - יותר או פחות התגשם

 בהחלט הם בתל־אביב. ולהט בירושלים קולק
 הנמנעים של הגבוה האחוז עם הסכימו

השום. קלפיות כמו מעניין זה כי - מהצבעה

וושוים
 העצובות הכנים

שרתוסיה
 לצלצל. חדלו לא טלפונים ךי•

 הקלפיות. מן הזמן כל זרם מידע 1 1
 ללא ונסגרו נפתחו החדרים דלתות

 ויצאו נכנסו ממהרים ואנשים הרף,
 במי־ בשני האחד נתקלים כשהם מהם,

הצר. סדרון
הירוש בבית״האבן החדרים באחד

 היוצא ראש״העיר קולק, טדי ישב למי
 עוזרים, יועצים, עם ודיבר והנכנס,

 במטה־ שהתקבצו ומתנדבים עיתונאים
 חדלו לא המצלמות שלו. הבחירות
 קול אנשי ישבו הסמוך בחדר לתקתק.
ממתי כשהם מכשיריהם, ליד ישראל

 לראיון־ שיתפנה קולק לטדי נים
קצר. ביניים
 ודיבר. השולחן ליד ישב קולק טדי

 המקל של ידית־הנחושת על נשען הוא
מותש. נראה הוא שלו. החדש

 לקבל להתייעץ, להתראיין, כשגמר
 אל ומיהר למטה ירד ולהצטלם, נתונים

 המשימה הבא, הסיור הבאה, הפגישה
הבאה.
 שוקק־ מקום מאחוריו עזב הוא

שמחוץ מיגרש־החנייה אפילו חיים.

ח ן  אפ־ .מה של בהבעה ד1ז
 מטהו לעשות'. שר 11 111̂

 כמעט שומם היה תוטיה״כהן של
 הט־ אחדים פעילים רק לחלוטין.

עצוב. נראה עצמו הוא בו. תובבו

 במושבה שקט ירושלמי ברחוב לבניין,
 מקום אפס עד מלא היה הגרמנית,
 את כיוון צעיר ומתנדב במכוניות,

סואן. לפתע שהפך ברחוב, התנועה
 בניצחונו. ספק היה לא קולק לטדי

 עליצות־ סימני ניכרו לא זאת, למרות
 לעבר בכבדות צעד הוא פניו. על יתר

 מקלו, על נשען כשהוא מכוניתו,
הלאה. והמשיך

 שכן ירושלים, במרכז אחר, ובמקום
 ושל הליכוד של המרכזי הבחירות מטה

 פלקאטים תוסיה־כהן. שלמה המועמד
 של תמונתו את הנושאים גדולים

 חלון־הראווה כל את כיסו תוסיה־כהן
 בלטו הם הבחירות. מטה של הגדול

 הגבוה. השיש בניין רקע על מרחוק,
פני על חלפו ירושלמיים אזרחים

| ל ק1|  המכות בעיקבות מקל, על עדיין נשען שלו, הבחירות במטה *
 נראה הוא שבו בחירות שלט מאחוריו החרדים. מן שקיבל #| ##1|

לחייד. ומיעט עייף קולק היה עצמו הבחירות ביום ומאושר. בריא

 לעברו זריז מבט העיפו חלון־הראווה,
הלאה. והמשיכו
 הן מזכירות, כמה ישבו הקטן בחדר

 הקלפיות עם קשר ליצור נואשות ניסו
 על שונים נתונים לקבל כדי השונות,

אחוזי־ההצבעה.
 הנגבי, לצחי נמסרו אלה נתונים

גדול. לוח על אותם ורשם שעמד
 לחדר הסמוכים הקטנים, החדרים

 מהם, באחד ברובם. ריקים היו מרכזי,
 בערימות מוטלים היו הריצפה, על

 לא שאיש לבחירות, שהוכנו פלקאטים
 ארגזי־ עמדו בצידם בהם. השתמש

 באשפת־נייר. מלאים גדולים, קרטון
עגום. היה המראה

 שלמה למקום בא הצהריים בשעות
 לראשות הליכוד מועמד תוסיה־כהן,

 בחדרים עבר הוא ירושלים. עיריית
הפעי מעט אל לחייך ניסה השוממים,

 חיוך לו החזירו אלה שם. שהיו לים
 לעשות מה שהרבה היה, נראה עגום.

לו. אין שם
המער ירושלים ברחובות האווירה

 לאווירת במיקצת דומה היתה בית
 מאוד מעט נראתה בשכונות שבת.

 שלא כמעט ואנשים מכוניות, תנועת
 ברוב בקלפיות, ברחובות. נראו

 ואותם מעטה, פעילות היתה המקומות,
 לעמוד צריכים היו לא לבחור שבאו
בתור.

שהת והרשימות, האישים מכל
ולמועצת־ העירייה לראשות מודדו

 טדי של הצהוב הפתק היה העירייה,
 שם נכתב שעליו היחידי קולק

 של הרישמיות השפות בשתי המועמד
וערבית. עברית ישראל:

 ירושלים של הראשיים ברחובות
 כל ביום־הבחירות ניכרה לא המיזרחית

 למכור המשיכו ילדים מיוחדת. תכונה
 עגלות־עץ, גבי מעל בזעתר כעכים
 ליד המידרכות על ישבו כפריות נשים

ויר פירות והציעו הראשיים הצמתים
 נראו מודעות־בחירות מעט טריים. קות
 ״ ונראה המודעות, לוחות גבי על

 היה לא המיזרחית ירושלים שלתושבי
 בחירות נערכות זה שביום איכפת

לעירייה.
 היו המיזרחית בירושלים הקלפיות

 לעורר שלא כדי צדדיים, במקומות
מיותרת. פרובוקציה

 מאה־ ,סמוכה בשכונה כמו שם,
 נגד סיסמות הקירות על צויירו שערים,

לעירייה. בבחירות השתתפות

תראביב
 בש־בעד״ו

ברמאיו קיווה
 חשפו הקלפיות סגירת *^חרי

 הביריו־ פרצופם. את הליכוד אנשי 1\
שלמה של הבחירות במטה שחיכו נים
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