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 היו שאלה .אומרים
 שבדה עדתיות. בחירות

 יש שבהו שבשכונות
 ועדות־מיזרח עיראקים

קולות יותר קיבל פלד

 שם ל׳ היה .,כשנולדתי
 בעברית שפירושו ערבי

 היפה. אלוהים עבר
 זה בערבית
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 היה צריך קיים היה לא עמית אורי ילו

 הבקיא אדם לי אמר אותו!" להמציא
 הישראלית הפוליטיקה של בנפתוליה היטב

העבודה. מיפלגת של וברזיה
 המהפך את שחולל האיש עמית, אורי
 המוניציפליות, בבחירות ביותר החשוב
 בעיר לשילטון המערך את שהביא האיש
 לא שאיש אדם הוא שנים, 59 אחרי הגנים
 לגיבוי זכה שלא רק לא ביכולתו. האמין
 דקה בכל לשמוע זכה אלא למיפלגה, חבריו

 השתגעת! אתה ״אורי, הבא: המישפט את
סיכוי!" לך אין

כסוף־השיער הגבר כי האמין לא איש

 ד״ר את ינצח לחייו, החמישים בשנות
 ברמת״גן. הסוס שעל האיש פלד, ישראל

עצמו. עמית לאורי פרט - האמין לא איש
 לא עצמה העבודה מיפלגת כי גם, נדמה

 ברמת״גן, לבחירות חשיבות ייחסה
 כאל תל־אביב של שכנן*ה אל והתייחסה

 בטוחה. מפלה לנחול עומדת היא שבו מקום
 תשומת־לב, הוקדשו לא גם אולי לכן

 הבחירות לקראת מוגזמים ומאמץ משאבים
שם.

 על אנשים שני התמודדו במיפלגה
 חברת״כנסת ארד, נאווה המועמדות.

מועצת מזכיר עמית, ואורי רמת־חן, תושבת

 ולא אפור עסקן הוא עמית רמת״גן. פועלי
 השנים 27 בת פעילותו שלמרות כאריזמטי,

 התבלט לא ובמיפלגת־העבודה במפא״י
 לא מיוחדים, בתפקידים זכה לא מעולם,

 של הערצתו או באהדתו זכה ולא איש הרגיז
איש.

 אותי קיבל עיראק, יליד עמית, אורי
 התמונה רמת״גן. פועלי שבמועצת בלישכתו

 לו הביאה כי הטוענים שיש בפלקאטים,
 הוא - עוול לו עושה קולות, 10,000 לפחות
גילו. מכפי צעיר במציאות נראה

 הוא הכפולה: מהצלחתו שיכור עדיין הוא
שלא אותם לכל הוכיח וגם בבחירות, זכה גם

 להחליף רצתה רמת־גן טעו. כי בו, האמינו
 אותנטי חדש, בסוס ובחרה הסוסים את

 בבנק, אובר־דראפט עם יותר, ארצי יותר,
 להחליף רצתה רמת־גן פרנסה. בעיות עם
בעמית. ובחרה הסוסים את

 על המפותלות במדרגות יורדים כשאנחנו
 נודע עבריין בנו פוגש מועצת״הפועלים,
 לוחץ עמית, אל ניגש הוא מרמת־השיקמה.

 מכיר בשמו, אותו מכיר עמית אורי ידו. את
בעייתו. את

שיעורי־בית. הכין הוא למד. הוא
בית״ספר תלמידות לרחוב. יורדים


