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 כך יום־הבחירות. שמתקרב ככל הבאה:
 מתפקידו פרס שימעון מתרחק

 מדינת של הבא כראש־הממשלה
 זאת לתרגם היה ניתן אילו ישראל.
 כזו: בוודאי היתה היא בחירות, לסיסמת
היום. עכשיו. בחירות

 העבודה מיפלגת בבניין שמבקר מי
המטה, שוכן שם ,110 הירקון ברחוב

 של התעמולה מסע החל כאשר
 קו למעשה שסימל בעיתונות, המערך

 ב...פירסומאי־ האשם את שתלו היו זה,
המערך. של הבחירות

 בראל, קשר אנשי על נאמר לא מה
 שרתון, במלון נמצא הזמני שמישרדם

 מרכזי פעיל המיפלגה. בניין לצד
 אפשר ״איך אמר: במטה־הבחירות

 של המבצעים הם אותם. להאשים
לתקוף מגוחך זה לכן שלנו. המדיניות

ניסיון חסר

 לא־משוחדים, פעילים עם ומשוחח
עצמו: את שואל

 ראש של הבחירות״ ״מטוס מדוע
 ממריא? אינו גור, מוטה הבחירות, מטה

 והפעילים העבודה שראשי נדמה מדוע
 הרמטכ״ל־ האם עמוקה? לתרדמה נפלו

 לליכוד, בחירות״ ״מארב מכין לשעבר
 מיתקפה, על מראש ויתר הוא שמא או

השילטון? על במילחמה
 מתחלקת אלה לשאלות התשובה

 ומיבצעים. צוות קונספציה, לשלושה:
מקודמו. נובע חלק כל כאשר

 יום■ מילחמת מחדל אבי־אבות
 היה- המערך ממשלת של הכיפורים

שה נדמה, לעיתים קונספציה. המושג
 גם שכן המערך, ראשי את רודף גורל
 הקונספציה, בשבי שבויים הם היום

מוטעית. להיות שעלולה
 לעורר לא להררים. היא: התפיסה

הבחירות. ערב עד
. 14

 לא אנו בתוכנו. היא הבעיה אותם.
 המסר ומהו פונים אנו למי יודעים
שלנו.״

האל מהי להבין שמנסה מי ואכן,
לממ המערך היום שמציע טרנטיבה

 מבולבל עצמו את ימצא הליכוד, שלת
 מדברים לא מרדימים, כאשר ותוהה.

 מלחמת־ על לא מעוררים, נושאים על
 על לא השטחים, על לא הלבנון,

 החברתית למצוקה פיתרונות־אמת
 על עובדים ״אנחנו ולמשבר״הכלכלי.

 מחברי אחד הסביר צפים,״ ליכוד אנשי
 יפנה לא הנוכחיות ״בבחירות המטות.

 בקריאה השלום למחנה שריד יוסי
 לקהל פונים אנו במערך. לתמוך

לגמרי.״ שונה מצביעים
 דווקא, היוניים המערך, מח״כי אחד

 מרוע כך, ״אם אלה: דברים על ענה
 יעדיפו הם החיקוי. בעד יצביעו שהם

מעט.״ מזייף הוא אם גם המקור, את

 לתפיסה הידיעה בהא שהגורם יתכן י
 פניה של ־והן תרדמה של הן זו,

 בסקרים מקורו דווקא, הימין ,למצביע
 למטה־ יום מדי שמגיעים הרבים

ל האחראי המיפלגה. של הבחירות
 ביילין, יוסי הד״ר הוא החומר קבלת
 אד־הוק, עתה, שעובד המיפלגה, דובר

גור. של לצידו
 נתונים: שני מנתחים הסקרים

מתעניי ובמה הצפוי המנדטים מיספר
 פסקו זה בעניין המצביעים. נים

 בעייתים נושאים שהעלאת המומחים,
 עלולים והם המצביעים את תרגיז

ליכוד. להצביע...
 בתחום לטפל שביקש הוא ביילין,

 אליו המגיעים הסקרים זה. רגיש
 למערך ביותר. מעודדים באחרונה

 בבחירות ויותר, מנדטים 52 צפויים
 מיספר אם יודע אינו הוא גם עתה.

 של חלקו מנת יהיה כזה מנדטים
 בעוד עצמו, הבחירות ביום המערך

מחודש. יותר מעט
 שהסביר כפי הסקרים, משמעות

 היא המיפלגה, בבניין זה לעניין מומחה
 50מ־ ליותר פוטנציאל יש שלמערך
 איך היא הגדולה ״השאלה מנדטים.
 את ומממשים לקלפי אותם מביאים
 ותולה הוא.אומר, הסקרים,״ תוצאות

 לכישלון, או להצלחה הקולר את
באירגון.

אמטרטיס
 צוות מעניין חלק הוא אירגון ך*

 אילו המערך. של מטודהבחירות 1 1
 של החיצוני הקיר את לקלף היה ניתן
 מן המתבונן היה יכול המיפלגה, בניין
 מאוד. משונים דברים לראות הצד

 לנעשה גמור בניגוד הבניין, בתוך
 פנים רבה, המולה ישנה בחזיתו,
 שאינם פנים יותר, ורבים מוכרים,
 כדבורים הזמן כל עסוקים מוכרים,
 משוחחים בטלפון, מחייגים בכוורת.

 בישיבות־בוקר יושבים במיסדרונות,
 הלא־ ולילה. אחר־צקךיים צהריים,
 של כוחם בגדולים. מתחככים מוכרים

 שלהם למטות ישיר ביחס הוא הגדולים
אותם. שמאיישים האנשים ולמיספר

פרם
ומעשיות עלילות

 ולהסתפק כך על לחזור לא החליטו
 המיפלגה. בניין ובעובדי בחדרים
 מיספר גם וכך וטפח, גדל המטה כרגיל,
 המים־ בבניין ותיקים עובדים עובדיו.

 כבר במטה, שונים אגפים כמו לגה,
 אסטור מלון סמוכים, לבניינים עקרו
נטויה. עוד והיד המיפלגה, בניין שמול

 עובדים לקבלת כמובן הביא הגידול
 עד לעבודה שכר, ללא רובם חדשים,

הבחירות.
ל שהצטרפו החדשים, העובדים

 פרס, ולנערי המיפלגה עובדי וותיקי
 העוסקים מרבית כמו כיום, מחולקים

שונים. למטות הבחירות, בענייני
 מתנגדים קמו כבר זה מינוח סביב

 שיש שאמרו היו במיפלגה. מעטים לא
 היו מטות. על לא צוותות, על לדבר

עוזרים על רק לדבר שיש שאמרו

מיסגרת). רבות(ראה
 בבניין. היחיד אינו פרס מטה אבל
 הבחירות מטה הוא המטות שבין הגדול

 האחראי למעשה שהוא גור, בראשות
 עד המיפלגה של העבודה שיטות על

 23ה־ הקובע, ביום ובעיקר הבחירות,
ביולי.
 כראש הצלחה לעצמו זוקף גור

שהת המוניציפליות, מטה־הבחירות
 בחירות אבל ׳.83 שנת בסוף קיימו

 כלל דומות אינן עירוניות למועצות
 עניין מביני לכנסת. ארציות לבחירות
 זוהי בחירות מערכת שניהול טוענים,

 אפילו מכיר לא ושמוטה שלמה, תורה
 טוב. אירגון איש הוא ״מוטה חלקה. את
 אם ומסוגל, יכול הוא כאריזמה. לו יש

 חלק אפילו לנטרל רוצה, הוא
־׳• הוא אבל פרס, של מוטעות מהחלטות

 מעדנת־הבחיוות את לחמם רא החליטו המעון־ ואש■
ז רא להם גי  מעיינים הם הציבוד. את רהו

לשבש עלולה איתונית אחרת־יד אבל מנדטים, 52ב־
 מסתובב והחדרים, הקומות המטות, בין
 גור, של סגנו אדרי, רפי ח״כ הזמן כל

המטות. בין המתאם שהוא
 התמקם הקודמת במערכת־הבחירוח

 בקרן דבורה, מלון בבניין המערך מטה
הפעם וגורדון. בן־יהודה הרחובות

 סמנטי אינו הוויכוח כך, או כך אישיים.
 יותר, רציני משבר מבטא הוא בלבד.
המטות. בהרכב הנעוץ

 הגדול דווקא לאו שביניהם, החשוב
 פלא אין פרס. של מטהו הוא ביותר,

ומעשיות עלילות נרקמות שסביבו

 בשטח,״ הכרה לו ואין חסר־ניסיון
 את בצער שניתח איש־מיפלגה הסביר

מטה־הבחירות.
 אבל בהתמדה. טופח גור של מטהו

לעשו שאין שגיאות על חוזרים בו גם
 למיפלגה יעץ לתיקשורת מומחה תן.

כב ולמסורתיים. למיזרחיים לפנות
 שעונה למטה, דובר נמצא קסם מטה

 הוא הלובר אלה. דרישות שתי על
 אלגרבלי, שמואל ,26 בן סימפטי צעיר

 באוניברסיטת • לתיקשורת סטודנט
 עם הסתכסך לא עדיין הוא בר-אילן.

 ,110 בהירקון שכיח שאינו דבר איש,
ק' עריץ הוא אבל  בתפקיד .ירו

 גחלתבמיפלגה. ובנעשה
פרטית

ו ^ נ ל ג ר, ש  לקבל הצליח אדרי, גו
 היותו בזכות המכובד התפקיד את

 — שפייזר, אליהו של יחדיו בחוג חבר
 למי האחוז 60 מחסום את עבר שבקושי

 וביקש קאדנציות משתי יותר שכיהן
 שפייזר כי מסתבר לשלישית. להיבחר

 אדרי, במינוי הצלחתו נחלש.מלבד לא
 ניר עמירם במינוי הרואים בבניין יש

 פרס של מסע־הבחירות מנהל לתפקיד
 מקורב שניר משום שפייזר, של הצלחה

זה. לחוג הוא אף
 בחברת בציפורניו שנאחז אדרי,

 _ ושינה ההסתדרותית עובדים שיכון
 רק ליושב־ראש, ממנכ״ל תפקידו את
 כפל־התפקידים מחסום על לדלג כרי

 כלל אהוב אינו בכנסת, ולהישאר
 מתלחשים גבו מאחורי במיפלגה.
לו שאיפשר הוא ממארוקו, שמוצאו,


