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 הונחו עירית־חיפה עובדי לוועד בבחירות
 מאלה 12 שמות. 28 הנושאים פתקים בקלפי
 משותפת רשימה ע״י 12 מפא״י, ע״י הוצעו

 עד ממפ״ם ומפלגות־המיעוט המורדים של
הוצ השאר : לכולם משותף היה ואחד צ״כ׳

הקומוניסטים. על־ידי גו

א ״בחר ך שיגוי לל

 מעשה מפא״י עשתה זו סכנה למנוע כדי
 של המפא״י המבקר הוועד אשר בלתי־חוקי׳

 אותו יאשר הקרובים, בימים בו ידון מ.פ.ח.
הסטנדרטי. ברוב ספק כל בלי

 בלתי־ידועים אנשים היו שמועמדיה מפא״י,
 רו־ שפיצר׳ כפרייליך, הידועים את — ברובם

 לדין להעמיד מסא״י אפילו חששה ושמד, זין
 שמות מראש סומנו בו פתק הכינה — הציבור

 את הכנס : חותמת ומעליהם מועמדיה, כל
 מעשה אך שהיא. כמו למעטפה הרשימה

 לפתק- הרשימה את ההופך זה, בלתי־חוקי
 לווה אלמלא ערך, כל לו היה לא תעמולה,

 חילקה מפא״י היסב. מאורגנת הפחדה בשיטת
 עובדי־ 840 מבין מאות לשש כאלה פתקים

 את להכניס מהם אחד מכל דרשה העיריה,
ב לא וועדת־הקלפי. לעיני למעטפה הפתק

 לחדר שייכנס מי כל הסגור. ההצבעה חדר
פע שעברו המארגנים מאה הסבירו הסגור,

מצ הוא כי נדע העובדים, בין ושלוש מיים
לבוא. יאחר לא והגמול נגדנו ביע

מש- היתה אשר זו, מזימה הוגשמה אילו

 בדבר דחופים הרצים יצאו לילה באותו עוד
 הודיעו אנשיהם, 600 בין שוב עברו המלך,

:שונו ההוראות כי
 אמנם, להכניס, יש מראש המוכן הפתק את

 זה דבר אולם הסגור, החדר בתוך למעטפה
ה את להכניס יש בחיפזון. להעשרת חייב
 כל הסגורה. המעטפה עם מייד ולצאת פתק

 — הקלפי בחדר ממושך זמן שישהה מי
 המפא״י, !בפתק משתמש שאינו עליו חזקה
האנ 13 את החוקי בפתק ומסמן עומד אלא
 אדם המועמדים. 23 מבין לו הרצויים שים
לבוא. גמולו יבושש לא מה

כ פעלה השיטה :ברורה היתד, התוצאה
 סטאלין, של כמאמרו היטב׳ משומנת מכונה

 כאוטומאט חפשיות״ ״בחירות הגדיר אשר
 בסדק, המטבע את שמכנים ״מי :לסיגריות

מלמטה.״ הקופסה את מקבל
 הפתק את לקלפי הטילו איש 300ל־ קרוב
 העיזו אחרים עשרות שהוא. כמו המוכן

הדרוש הזמן כדי רק הסגור בחדר לשהות

המא את זאת ועם העיריה את עוזב מחרז
 חדשים משך חי שלא מי רק החושיזם. נגד בק

מו בדירה לביתו, מחוץ ישן נרדפת, כחיה
 מי רק חבר־לדיעה, של אקדוחו בהגנת גפת
 כל את ביממה שעות וארבע עשרים חש שלא
 בתוך הקטן האום במאבק הבדידות עומס

 יטיל הוא רק רקובד׳,־מיסודי, שיטת־מפלגות
כוחו. שכשל בלוחם אבן

 הקולות 350 נצחון־פירהום. ניצח חושי
 שניתנו הקולות 310 טיאנו׳ לשלום שניתנו
 השוט תחת גם כי מעידים, וינד, לתומם
 לסכן הבוחרים מבין אחוז 45 מוכנים המאיים
 בבחירות אחוז 80 תחת דעתם. להביע עצמם,

 על הקרב .55 רק מפא״י קיבלה הקודמות
 החו־ נגד המערכה זמנית, רק נסתיים הוועד
* נמשכת. שיזם

 ל־ הפריעו חיפה פועלי מועצת אנשי *
 לו הניחו ולא באסיפח דבריו בשעת נמיר

דבריו. את לסיים

 ברשימת־ ביותר השנואים האנשים למחיקת
 ידועים לא אנשים מפא״י, מועמדי מפא״י.
מו קול׳ 400ל־ בממוצע זכו שלשום, מתמול

 מועמדי בממוצע, ,325ל־ — המורדים עמדי
.300מ־ לפחות — האופוזיציה מפלגות

 כי והתברר, הקולות ספירת משנסתיימה
 פרצו לא־מפא״יי רבב מכל טהור יהיה הוועד

 מ.פ.ח. מזכיר אלמוגי יוסף לאולם־ד,מנייה
בק נושאים בעלי־אגרוף, עשרות כמה ועימו
צוו מוזרות, קריאות קוראים משקאות, בוקי
 מתהוללים, ושולחנות, בכסאות מכים חים,

הדעת. מן יוצאים

״ן טף ה מצפון את ש ה
נא בהילולה הסתיימו הנאציות הבחירות

עו מסביב, שכנים שהעירה מובהקת, צית
 בטחון־ את זרעה מהססים, בלבבות חרדה ררה

 נזקק רב ליין אנשי־שלומנו. בין השחצנות
 את מעליו לשטוף כדי הלא־נקי המצפון

 מפני לרגע שאחזו הפחד ואת הטרור בזיון
הקטן. האדם של קולו

 מכסי מהירות לבוא, בוששו לא התוצאות
מח שלום עצמו. חושי אף להן לצפות שיכול

 לאחר נשבר. המרד, של הסמלית הדמות ת,
 מתמיד סיכון תוך מאבק, של תמימה שנד,
 ושלמות־ קיום־משפחתו מקום־עבודתו, של

לאחר נגדו, פיזית התקפה נסיון לאחר גופו

 להיכנס עובד לכל וחלילה, חס ניתן, אילו
 לו, הרצויים השמות את לסמן הקלפי, לחדר

 ולשלשל למעטפה בשקט הפתק את להכניס
 שלושת כי ספק, אין הקלפי׳ לתוך זו את

 מכריע. ברוב נבחרים היו המורדים נציגי
 אסיפת״ מאז לאלמוגי־חושי ברור היה זה דבר

כ לפני שקוימה והיחידה, האחת העובדים
 הדוברים נאומי את דומיה ליוותה בה חודש,

 דבריו את סוערות כפיים ומחיאות הרשמיים,
המורד. טיאנו שלום של

נמיר♦ ושותק אלמוגי נואם
מהצבעה שוחררו המתים שני

 הפתק את כי להסכים, המפא״יי היושב־ראש
ה החדר בתוך למעטפה העובדים יכניסו
 שעות בלילה, מאוחר ניתנה זו הסכמה סגור•

התחלת־ד,בחירות. לפני מעטות

ל1ט1הא ע פ ט: א כסדר! מ

 שנוכח ולאחר חדשים משך לא־פוסקים איומים
 החליט גבול, לה אין הציניות כי לדעת,

 מן ידיו למשוך מחרז שלום הפקיד־לדוגמה
 מסר, עיריית־הטרור לראש בהודעה המערכה.

מ מתפטר שאינו כיוון אך מתפטר, הוא כי
פיצוי־סיטורין. מבקש הריהו החופשי, רצונו

 החש למשטר מובהק תקדים בלי־ספק משת
 800 מבין 600 היו מבפנים, מתערער כוחו כי

 ודמוקרטי״ חופשי ״באורח בוחרים מצביעים
או מכירים אפילו הם אין שבחלקם באנשים

מ״עוב־ מפא״י, ממועמדי שניים לפחות תם,

ה: י פ ם חי טד־זו ס ת גנג י ב ה ב רי עי ־־ ה
 שתוצאותיהן בח־רות־קומד־ה, של המסוכן התקדים
טול עד־יד■ מראש קבועות ע הוצג חשאיותן, בי שבו  כ
שונה שעבר, ת לרא דו ל תו ת המז״גה, ב רו חי  בב
 מובהק דרך ציון בשמשו הטרור, עירית פקידי לוועד

שיטות ש ל שטר שמבק ה בארץ להנהיג המ ל כו

לוועד־העובדים, בחירה זכות בעלי עיריית־חיפה, מפקידי שניים
 האיש, ממאה אחד אף המוניות, מעשרים אחת אף להצביע. באו לא

 לשניים השניים. את להביא נסע לא יום, אותו מפא״י־חיפה ריכזה אשר
 — עיריית־חיפה מפקידי ואחד אחד כל על שנאסר מה הותר אלה

הפקידים. לוועד יום אותו שנערכו בבחירות להצביע שלא להם הותר
 אף השניים, כי

 ברשימת נכללו כי
 זכות״הבחירה׳ בעלי

להצ עוד יכלו לא
 להתחשב מבלי ביע.

 הכנו־ של בצרכיה
 שניים פשטו פייה,
ו רגליהם את אלה
האחרו בימים מתו,
הבחי שלפני נים

רות.
 שלישי לעובד גם

 מן כיוצא ניתנה,
להי רשות הכלל, '

היה הוא — מנע
 לא לקלפי, להיגרר יכול לא ,שולחן־ד,ניתוחים על בוקר אותו מונח
 הבלתי־ הבחירות למאזן בחירות־הטרור, למאזן קולו את להוסיף יכול

המדינה. בתולדות הראשונות חשאיות

ל גם מוכרים היו לא העיריה, של די־החוץ״
 הקודם ד׳ ביום בהם שבחרו האנשים אותם

.1935 גרמניה נוסח חפשיות בבחירות
 ה־ רכרוכיותה כל עם שהאופוזיציה, אלא

 הן זר, בנוסח בחירות כי הבינה מגוכחת,
 לחץ תחת לחשאיות. דמיון על סתימת־הגולל
 בוועדת־ בא־כוח להם שאין — נציגי־ד,מורדים

 הצבעה נגד האופוזיציה יצאה — הבחירות
את אף לבסוף אילצה וועדת־הקלפי, בחדר

 היה אפשר שאי אנשים נמנעים׳ כששים נצטרפו אחרת, או כך
לקלפי. לבן פתק שלשול כדי עד הגיע רוחם שעוז או למצאם,
 או מרצונם לקלפי, נגררו הבחירה זכות מבעלי אחוזים 93 אולם
 גלעדי וכפר החמישה מעלה עד לכת הרחיקו מוניות לרצונם. בניגוד

חופשתם. בעצם מבריאים פקידים להטריד
 בהתאם יעילה. יותר עוד היתד, אלמוגי־חושי של המקורית תכניתם

 עובדי לוועד הבחירות חשאיות את לחלוטין לבטל עמדו זו, לתכנית
 הפיטורין שוט מול בגלוי, להצביע האנשים את לאלץ עירית־חיפה,

מתנגד. כל על המאיים והטרור,
 לא לשנה קרוב שמשך לאחר קוימו, העיריה עובדי לועד הבחירות

 חוק, לכל בניגוד הודח המורד הוועד לעובדים. וועד למעשה, היה,
 נקראו לא עובדים אסיפות חוק, לכל בניגוד הורכב וועד־מטעם

 וועד״ כספי לאור, הוצא לא ניבנו בטאון־ד,עובדים חוק, לכל בניגוד
ומועלים. חמסנים כנופיית ע״י רוח לכל פוזרו ורכושו העובדים

 מפא״י כי מראש למעשה, שהובטח, לאחר קוימו לוועד הבחירות
החדש. העובדים בווועד מוחלט .ברוב תזכה

 ולא אישיות, הן לוועדי־עובדים הבחירות
 מפלגה כל למשל. לכנסת בבחירות יחסיות,

 מסמן עובד וכל מועמדים מציעים גוף אי
 כיוון לו. הנראים האנשים את בפתק־הכחירות

ב לבחור מהבוחרים אחוז 55 יכולים שכך,
 זוכה נציג, שכל כיוון מהנציגים, אחוז מאה

הנציגים. משאר קולות יותר למעט


