
דומינו משחק לוי(משמאל) סעדיה
התייאשתי!״ .מהפוליטיקאים

שלי!״ שכן ה!א לדבר. יכול לא .אני

 עובדי־היקב, רוב לכן החרדים. למען
אנ הם היין, בייצור העוסקים לפחות

דתיים. שים
היקב. של החשמלאי הוא חפץ יאיר

 ליקב. סמוך גר בזיכרון. נולד .57 בן
 הוא גמורה,״ הפתעה היתה זו ״בשבילי

כזו. החלטה קיבלו במועצה, ״הם, אומר.
רו שהם מה שיעשו מתלונן. לא אני

צים.״
 הדמוקרטיה? על ומה

כאן. אהוד ארם הוא ״ראש־המועצה
 גם למייסדי־המושבה. בת היא אשתו

לפ לכאן באה היא מייסרת. כמעט אמי
 של עניין הכל כאן. זה ככה שנים. 90 ני

מישפחות.״
 נולד עובדי־היקב. זקן שווילי, ציון

ביקב, לעבוד התחיל 20 בגיל במושבה,
לגימלאות. פורש חודשים כמה בעוד

וזהו. ביניהם, חילקו הם העוגה ״את
 אילו וגם הפה? את לפתוח יכול אני

לי? עוזר היה זה מה לפתוח, רוצה הייתי
 אני ומה שעשו, מה את עשו כבר הם

ב־ כמו כאן, מנצח, הכוח לעשות? יכול
מקום.״ כל ^

:1953ב־ לזיכרון הגיע יחיא, פרץ
 יחליטו שיהיה. מה וזה יחליטו, ״הם

 שלא יחליטו יהיו. אז בחירות, שיהיו
להחליט.״ צריכים הם יהיו. לא אז יהיו,

 חייל ״גגי״, המכונה לדני, זכריה
 במיסעדה עובד בזיכרון, נולד משוחרר,

 השלט נעים. אך קטנטן כוך המקומית,
מיוחדים. מאכלים מבטיח הדלת על

מל לבאגטים הכוונה כי מתברר מיד
מילא. ובחומוס. בנקניק בסלט, אים

לצעי עבודה אין גרוע. כאן ״המצב
 מחפשים מפה, בורחים יוצאי־צבא רים.

צעי היו הארץ. בכל ובילויים עבודה
 שיבובסקי אבל להתארגן, שחשבו רים

סי אין שלאף־אחד כאן, מושרש כל־כך
 הם במועצה, שם, זה בגלל נגדו. כוי

רוצים." שהם מה עושים

הנודסיקאים:
—̂■י—ודבי רמה

היא בזיכרון־יעקב ילת־המפתח *ץ
וצרוד־קול, נאה גבר ^■/שיבובסקי.

60 לפני לזיכרון מחיפה הגיע ,63
ראש־המועצה. הוא שנים 12 מזה שנים.

אהדתו עיקר את חבר־אגד. היה לפני״כן
יובלה אשתו, של ממעמדה שואב הוא

נול יובלה בזיכרון. חמישי דור שכטר,

 נקראה לכן זיכרון, של 50ה־ ביובל דה
כך.

וה היחידי השליט הוא שיבובסקי
 הוא בבדיחות זיכרון־יעקב. של מוחלט

הש על שציווה הוא שהוא לצלם אומר
לש ולא השמיים בשיפולי להיעצר מש

להצ יתפנה שיבובסקי, שהוא, עד קוע,
 כולם אכן השמש מלבד כי נדמה טלם.
למרותו. סרים

ב מכנס הוא מוקדמת בשעת־ערב
שיס כדי חברי־מועצה, ארבעה חדרו
״ש החדש, ההסכם על ביחד, כולם פרו,
 בנוף ויוצאת־דופן מיוחדת תופעה הוא

המו מגדירה כך בארץ.״ שלנו הפוליטי
 באיגרת־הסבר הזה, ההסכם את עצה

 כל אל הקרובים בימים שתישלח קטנה
המושבה. תושבי

 ה־ הדובר הוא שיבובסקי למעשה,
 הוא בתקיפות, אך רב, בחן כמעט־יחיד.

 לדבר, לי ״תן חבריו. דברי את משסע
לע לי תן לעניין, לענות צריך אתה
מציי והם אותם. מהסה הוא ככה נות,״
 היסוס, ללא לו נכנעים מיד, לו תים

מכוחו. רב הפוליטי שכוחם למרות
 יש למערך, כלומר לשיבובסקי,

 ה־ שלוש שאר במועצה. חברים חמישה
 מושבים. בשישה מחזיקות מיפלגות

 שיבובסקי. את להדיח כן, אם קל, כמה
 מעז אינו כלל נראה, כך איש, אולם

 המוכתר הוא שיבובסקי כך. על לחשוב
 זיכרון־יע־ של והבלתי־רישמי הרישמי

קב.
 נוכחים שיבובסקי, ,מלבד ארבעה,

בפגישה.
נאמני־התורה. נציג ברעזר, איתמר

 מכפר־חסידים. הגיע בזיכרון. שנים 14
 היחיד, הוא ענק־גוף. במיקצועו. מורה

 המעז הגופניים, מימדיו מחמת כנראה
 שיבובס־ של דבריו את לשסע;פעמים

קי.
ב שנים 11 סמולרסקי, מרסל הד״ר

 המקומי, הרופא הוא מצרפת. בא זיכרון,
 אילו הליכוד. נציג ותרבותי, עדין אדם
 מתמודד הוא היה בחירות, נערכות היו
ה בבחירות ראש־המועצה. כהונת על

מקו 87ב־* שיבובסקי זכה אחרונות
 שהרופא, להאמין קשה התושבים. לות

בע על גובר היה כהגדרתו, חדש, עולה
שכטר. יובלה של לה

פנסיו בזיכרון, נולד דהאן, שימעון
 יושב־ שהוא למרות הליכוד. נציג נר,

,1948 מאז בזיכרון הליכוד סניף ראש

 מ־ מחצית לא אף בו אין כי הבין הוא
 ויתר לכן סמולרסקי, של כוח־המשיכה

 הימני־הרישמי המתמודד תפקיד על
שיבובסקי. עם

 בעליה לזיכרון הגיע שרעבי, ניסים
פנס המפד״ל, נציג ,1949 של הגדולה

 במושב דתי בית־ספר מנהל היה יונר.
אלייקים.
כזה? הסכם על חתמו מדוע

ה ימי ״במשך להשיב: מנסה ברעזר
כל את קיבלנו שלנו האחרונה קדנציה

בגינה יהודה
ר אדיש ,אני

שווילי ציון
ביניהם!״ חילק! העונה ״את

הזר כל זו במושבה פה־אחד. ההחלטות
 בראש נתון האזרח להבנה. הגיעו מים

מעיינינו.״
 צריך ״אתה אותו. קוטע שיבובסקי

שמ מי כל של ההערכה לעניין. לענות
 של שהתוצאות היתה התושבים את כיר

 אלה כמו היו יתקיימו, אילו הבחירות,
 החלטנו לכן האחרונות. הבחירות של

 לתפקד להמשיך הבחירות, על לוותר
ותבו הבנה תוך הבאות השנים בארבע

נה.
 מה ידעו לא שהתושבים נכון לא ״זה
 הזה. מהמהלך והופתעו במועצה, קורה
ה מודעות, פיזרנו המושבה רחבי בכל

ל להצטרף חדשות לרשימות קוראות
המג ואז הצטרף, לא איש התמודדות.

 להילוך נכנסו ההסכם על לחתימה עים
המו החתימה, לפני חמישי, ביום גבוה.
לר היה אפשר מקום בכל סערה. שבה
סע פה היתה מתווכחים. תושבים אות
גדולה." רה

 ב־ מביט נרגש, תלמיד כמו ברעזר,
 מוכרח אני ״ישי, בתחינה. שיבובסקי

 נבחרים. אנשים אנחנו משהו. להגיד
 בראש לעמוד בנו בחרו שלנו הסניפים
 נבחרנו עצמנו. את כפינו לא הרשימה.

הדמוקרטיים. ההליכים לכל בהתאם
נער היו שאילו להיות ״יכול דהאן:

ב כאן זוכה היה הליכוד בחירות, כות
 מזה מרוויח היה מה מה? אז נוסף. מנדט

 על מוותר אני כלום! המקומי? התושב
מו אנחנו שלום־בית. בשביל נציג עוד

 כל עם יום בכל נפגשים קטנה, שבה
 חשובה טובת־האזרח לריב? למה אחד.

מש ולא המידה, באותה בדיוק לכולנו
אנחנו." מיפלגה מאיזו נה

 הרחק לדלת־היציאה, סמוך אחר־כך,
 ״אילו דהאן: אמר חבריו״ של מאוזניהם

מת היו הדתיים בחירות, עורכים היינו

ביקב יחיא פרץ
ו שיהיה מה וזה יחליט!, ״הם

היקב לפני חפץ יאיר
מתלתן...״ לא ״אני

 על כשחתמנו עשינו טוב מאוד. חזקים
אותם." וחסמנו ההסכם

מקו עסקן מפי באזרחות קטן שיעור
 טוב־לב של בדגל לנפנף איך ותיק: מי

 אליך־ הטובה שפע את ולכוון ציבורי
עצמך•

עיניכם, לנגד עמדה הישוב ״טובת
טובתכם־שלכם?״ או

מנ ברעזר אותם. מרתיחה השאלה
 את נוטל שוב, שיבובסקי, לענות. סה

הדובר. תפקיד
 מתגוננים אנחנו למה מבין לא ״אני

אחו 100ב־ נעשה הזה הצעד הזמן. כל
 סמולרסקי הד״ר הציבור. לטובת זים
 כולנו שלי. המתחרה להיות אמור היה

 אני זה ואת שלו, הסיכויים מה יודעים
שחצנות. בלי אומר

 תמיד הציבור. כל על מקובל ״אני
 זה אבל מרוצים. יהיו שלא כאלה יהיו
 למה ככה. החלטנו אנחנו טיבעי. דבר
חדשה?״ רשימה הקים לא אחד אף

 כמו חשובה אינה לבחור הזכות האם
להיבחר? הזכות

דמוקרטית. זכות שום שללנו ״לא
ברשי להופיע מאיתנו למנוע יכול מי
 דבר מאיתנו שימנעו ולמה אחת, מה

כזה?"
 הוא ידו. את מרים סמולרסקי הד״ר

אבי במחווה שיבובסקי, לדבר. רוצה
 בעוד שגם להיות ״יכול לו. מתיר רית,

 הד״ר הדבר!" אותו נעשה שנים ארבע
 טוב אם לבדוק כדי בשיבובסקי מביט
 כמה ״יש שאמר. מה את כשאמר עשה

 רוצים שהם מפני לא־מרוצים, אנשים
 לא הם אם מועמד. איזשהו נגד להצביע

 שנים, בארבע פעם במישהו מתנקמים
בחיים.״ להם רע

 חבריו הנה, נבהל. קצת שיבובסקי
נל בצורה מדברים ולמועצה למושבה

המקומ הבחירות אמנם משונה. עגת,
 ארבע אולם בפתח, אינן בזיכרון יות

 כך לזלזל אי״אפשר מהר. חולפות שנים
יצ שנים ארבע בעוד שהרי בבוחרים,

לקולותיהם. אולי, טרכו,
מל בעצמו, מדבר הוא ואילך מכאן

ל מתיר שהוא קצרה גיחת־דיבור בד
 הכרוני וכבדחן כשתקן הנחשב שרעבי,

המועצה. של
— דתיים ליכוד, ״מערך, שרעבי:

 יינתק, במהרה שלא המשולש החוט זה
 עיתונאים של שאלות בגלל לא ובטח

חטטנים!"

יותר. עוד שיבובסקי את מבהיל זה
 יפה. אווירה על לשמור רוצה הרי הוא

אמי אמון, צברנו בזיכרון, כאן, ״אנחנו
 סיבה שום היתה ולא טובה, ואווירה נות

 עכורה במערכת־בחירות זה את לקלקל
 צריך אני מה בשביל ומלאת־שינאה.

ול לשוב ואחר־כך שלי, חבר להכפיש
מגוחך! זה איתו? עבוד

 הכסף. של העניין גם כמובן ״ויש
 מערכת־בחי- מקיימים לא שאנחנו בכך
 25 המועצה לקופת חוסכים אנחנו רות,
 ב־ להוציא צריכים שהיינו שקל, אלף

 לעובדים, תשלום על יום־הבחירות
 ונוסף זה, מלבד אוכל. הסעות, אירגון,

 לנו לתת התכוון מישרד־הפנים כך, על
 את כאן לארגן כדי שקלים אלף 40

 את לבקש מתכוונים אנחנו הבחירות.
 ׳ר־לב־ בית את לשפץ כדי הזה הסכום

נים.״
 ניצחי קרטל כאן הקמתם ״למעשה

 בישוב שולטים אתם חברי־מועצה. של
 אתם הזו, הנהדרת הקואליציה ובזכות

 שאתם מה כל לעשות יכולים גם
רוצים.״

 של היפה הצד את לראות לא ״למה
 והבנה, הארמוניה כאן יצרנו הדברים?
בדרכנו!״ ילכו שכולם והלוואי

הז כמה עד מבין אינך באמת ״אתה
חשובה?" לבחור כות

 זה כאן קורה מה מבינים שלא ״מי
 בזיכרון! יש מיוחדת אווירה איזו אתם!

 אנחנו לחיקוי. הראוי דבר זה לדעתי
 שהקפאנו הזה, להסכם שהגענו גאים

 על רק וחשבנו האידיאולוגי, העניין את
טובת־הציבור!״

ויכו אחרי שנוסחה לתושב, באיגרת
״ה כך: האידיליה נשמעת נוקבים, חים

הסי כל בין ושיתוף־הפעולה הסכמה
שהצ יחסים, של ממערכת נובעים עות

 — בזיכרון־יעקב כאן לבנות לחנו
 כל בין וסובלנות רעות יחסי של מירקם
לי השמאל מן הפוליטית, הקשת קצווי

כו כאשר לחרדי. ועד החילוני מן מין,
 להרוס לנו אסור ביחד, מתאחדים לם

 לעשייה. ושותפות אחדות ידינו במו
 לחיקוי דוגמה לשמש עלינו אדרבא,
חיובי.״
 סמוך מתייצבים וכשכולם יפה.
 לצילום ראש־המועצה של לכסאו

 ״אתה לצלם: שיבובסקי אומר משותף,
מוצא לא וזה שלי, לכיסא אותם מקרב

 ₪ צפריר ציון צילם: •"יניעב יח
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