״זה לאהליכוד

שהכרתי ,יש בו
קיצוניות"
דעות
מודיעין,
הנוקונויתוכיח :חייטביבם ,ראש העיר
הניצחון בבחירות לראשותהשלטון

המוניציפלית
הוא האיש החזקבפוליטיקה
נכון; אנשים איחצו דעות
ותתחזק קו ישיר לשריםבכירים ,תבהיר:״הליכודבכיוון לא
שלחפלגותשוליים״ בראיון עיחו הוא חםביר לחה איחורי עריםנועדולכישלון
והוא גם יודע בוודאות חי יהיה
ותפתיע :״אצחיד חנטורים לראשי ערים חדשים״
לוי ,אם רקיחליטלרוץ
נשיא החדינה הבא :קרוב החשפחה דוד
חי

שנחשבלחקורב של רה״חנתניהו

לעבור

שנה בלבד אחרי שה־
$TS1$שהתחיל$TS1$

דרכה .כך או כך17 ,

רובינשטיין
די
הליכוד,
$DN2$שהתחיל $DN2$את הסטאז׳ שלו בשווקים של מרכזי
תחיל
המוניציפלית.
ביבס הפך לאיש החשובבפוליטיקה
ביבס מודע לכך שעבור האזרח הפשוט המרכז לש־
$TS1$לשלטון$TS1$
בתקשורת
תעלומה ,גוף שמוזכר
$DN2$לשלטון $DN2$המקומי הוא
לטון
פק אםאפילו עכבריהאקטואליה
/■■H
בהקשר של שביתות ,אבל לא מחלחללהתנהלות של
שבנו עקבו אחרי המהפך שחולל
משקי הבית .הוא מבהיר כי התפיסה הזו מוטעית מן
$TS1$מו'$TS1$
מו־
בחודש שעבר ראש העיר של
$DN2$מו'$DN2$
היסוד .״הכל זההשלטון המקומי״ ,הוא אומר ,״מה־
$TS1$״מהתקציבים$TS1$,
דיעין־מכבים־רעות ,חיים ביבס,
תקציבים,
בדרךלתפקידו כיו״ר מרכז הש־
$TS1$השלטון$TS1$
$DN2$״מהתקציבים $DN2$,דרך תכנון הערים והיישוביםלעתיד ועד
$DN2$השלטון $DN2$המקומי .ביבס הביס בקרב
לטון
הדרך שבה האזרח חי את חייו ביומיום.לכן,בעיניי,
111111
המוניציפלית הרבה יותר חשובות
הבחירות לרשות
את היו״ר היוצא ,שלמה בוחבוט,
לחייו של האזרח מאלוהכלליותלכנסת״.
תרשיחא,
ראש עירייתמעלות
בל בך
בהפרש של 56קולות (ראשי הרשויות הם המצבי־
$TS1$המצביעים$TS1$
חשובות ששיעורי ההצבעה בבחירות
$DN2$המצביעים $DN2$בבחירות
הללו).
עים

המקומיות

באוקטובר

האחרון היו
מעליבים.
מקום.לכן ,אני שמח שב־
$TS1$שבשיתוף$TS1$

״נכון ,גם אם לא בכל
זה היה הניצחון הגדול השני של ביבס בחוד־
$TS1$בחודשים$TS1$
הרלוונטיים,
הצדדים
$DN2$שבשיתוף$DN2$פעולה מלא של כל
שיתוף
באוקטובר נכנס בהליכה נינוחה
$DN2$בחודשים $DN2$האחרונים.
שים
בכנסת את הצעת החוק
הצלחנולהעביר השבוע
לקדנציה השנייה שלו כראש העירמודיעין ,עם
שלפיה יום הבחירות ברשויות המקומיות הבא יהיה
אחוזים
1.88
מהתושבים שהצביעובעבורו .כעת,
יום שבתון בתשלום .אנשים צריכיםלהבין שהם
עם הניצחון על בוחבוט הוותיק ,כבר ברור לכל בר
צריכים ללכת למלא את החובה האזרחית שלהם
מוניציפלי :ביבס ,בסך הכל בן  45מסמן מט־
$TS1$מטרות$TS1$
דעת
ולקבוע איך ייראו חייהם בחמש השנים הקרובות.
$DN2$מטרות $DN2$וכובש אותן ,וכנראה לא יסתפק במצב הנוכחי.
רות
לגור .אני
הם צריכים להחליט באיזו עיר הם רוצים
כשמבינים במי
הווינריות הביבסית אינה מפתיעה
בתפקידים שונים במרכז
מדובר :בעבר כיהן ביבס
בטוח שיום השבתון יגרום לכך ששיעור המצביעים
לדמוקרטיה״.
יעלה ,וזה כמובן חשוב
השלטון המקומי; הוא חבר מפלגתהליכודוניהל
בבחירות האחרונות לכנסת את מטה הבחירות של
רה״מ בנימין נתניהו ,ובבחירותלרשויות המקומיות
ריכז את מטה הבחירותבליכוד.
"דיור? המדינה חיינת נוותר"
הראיון הראשוןהגדול של ביבס אינו מצריך חוש
לניואנסים ,שהרי הנה הפנים שלהפוליטיקה
חד
אולי האדישות הבללית בציבור קשורה לתד־
$TS1$לתדמית$TS1$
$DN2$לתדמית $DN2$הבעייתית של ראשי ערים רבים .אתה נבנם
מית
הארצית בישראל בעור עשר שנים מהיום .בלשכה
לתפקיד בתקופה שבה לא מעט ראשי ערימ מת־
$TS1$מתמודדים$TS1$
שלו ,בלב היישוב המנומנם ,ביבס הוא צומת מרכזי
הפוליטי:
הספקטרום
לשיחותטלפון שנעות על כל
משטרה.
$DN2$מתמודדים $DN2$עם בתבי אישום וחקירות
מודדים
מראשי מועצות נידחות ועד

שרים

בכירים

שיצאו

 98אחוזים

מראשי הערים

לרגע מישיבה כדילהגניב
בחוקים הכתוביםובאלו שלא ,ובעיקר אפשר לה־
$TS1$להתרשם$TS1$
יטופלו.
$DN2$הציבור $DN2$.שני האחוזים הנותרים ,שאינםכאלה,
בור.
שטמונים בה,
האתגרים
$DN2$להתרשם$DN2$שמודיעין ,על כל
תרשם
התקשורת בוחרתלהציג את מה שהיא רוצה .סיפו־
$TS1$סיפורים$TS1$
משמשת עבורופיילוט לא רע לקראת הדברים הג־
$TS1$הגדולים$TS1$
בשחיתות
$DN2$סיפורים $DN2$על ראשי ערים מושחתים או חשודים
רים
לעצמו.השלטון המקומי,
$DN2$הגדולים $DN2$באמת שהוא מתכנן
דולים
ועד הבית של ראשי הערים ,הוא עור תחנה שחייבים
מעניינים יותר מסיפורים על ראשי ערים שעושים
עצה .הוא שוחה היטב

מצוינים ונקיים

מלאכתם

מכל

והמועצות הם

נאמנה ובחרו,

רבב.

אלה

אנשים

אנשים

שעושים

כדרך חיים ,לשרת את הצי־
$TS1$הציבור$TS1$.

