החדש ,ואפילו מישאלות אישיות ופרטיות.
שבוחרי הליכוד מצפים להגשמתן ממים־
לגתו של בגין ,וממנו ,אישית.
פרטיזן ביוגוסלביה .יעקוב בחן
) ,(36מוכר־עיתונים בשכונת התיקווה ב־
תל־אביב  :״הצבעתי לליכוד בפעם הרא
שונה• בגין הוא גרמני .הוא בן אולי
 ,50אולי קצת יותר .הוא נהיה ימני רק
אחרי מילחמת־השיהרור .היה בהגנה וכל
השנים רצה להציל את המדינה ,אבל
לא נתנו לו .כולם היו נגד בגין .גם אני
לא הצבעתי לו .אבל עכשיו ,כשהמצב
ממש בלתי־נסבל ,צריך לתת לאיש הזה
להיות המנהיג .הוא יודע להיות מנהיג
עוד מימי ההגנה .גם היה פארטיזן ביוגוס
לביה ,נגד הנאצים .עכשיו מי שאומד ש־
האורך אצלו לא בסדר,״ אומר בחן ,״או
הגובה או הנומך ,לא מבין מה שהוא מד
בר• צריך לתת לו להוכיח את עצמו.״
את שיעור ההצבעה הגבוה במייוחד ל
ליכוד בשכונת 1התיקווה מסביר בחן בכך
ש״כאן נשברו לגמרי מהמערך .בגלל
ידלין ועופר ורבין .חוץ מזה .אולי הוא
יסדר סוף־סוף דירות לכולם ,ויוציא את
השכונה הזאת מהבוץ ,מהסמים והכל.״
דויד עקב ) ,(27פועל ,תושב שכונת
התיקווה :״בגין גו$ד בפולניה .בהתחלה
הוא היה עם ז׳בוטינסקי ,אחר־כך עזב או
תו והקים את אצ״ל ,שהיה המחתרת ש
גירשה את האנגלים מן הארץ .אחרי מיל-
חמת־השיחרור הפך אצ״ל לחלק מצה״ל,
ואז בגין היה מפקד הגדוד של אצ״ל.
כשהיתה מילחמת־קדש החליט לעבור ל
פוליטיקה ,ומאז הוא בליכוד .הפעם הצבע
תי עבור הליכוד בפעם הראשונה .לפני
ארבע שנים הצבעתי לפנתרים ,אבל אחר־
כך הם התחילו לנסוע במכוניות־פאר והם
לא מהחבר׳ה• בגין לא נוסע במכונית־
פאר .הוא איש־מישפחה צנוע ויהיה ראש־
ממשלה טוב .בטח שיותר טוב מידלין.״
עוד מירחמה .אברהם רענן ) ,(25בעל
סככת־אבטיחים בשכונת התיקווה  :״לי
יש בעיות עם העירייה המערכניקית ה
זאת ! אולי בגין יצליח לסדר לי את ה
עניין עם הסככה שלי .בגין כמה שאני
יודע ,תמיד היה במחתרת .בהתחלה ב
רוסיה ,אהר־כך נגד הנאצים בגרמניה ,ו-
אחר־כך נגד הערבים והאנגלים בישראל.
אני הצבעתי בשבילו לא בגלל התולדות־

סמדר לוי

שלפני מילחמת־העצסאות.
הפעם ,נישבר .״אני הגעתי למסקנה
שבגין יציל את המדינה בגלל שהוא מציע
כלכלה חופשית כמו בארצות־הברית .אז
קודם־כל יסתדרו לנו העניינים בפנים .חוץ
מזה ,בעימות בטלוויזיה הוא היה על־
הכיפאק ,נתן קונטרות לפרס וידע לענות
על כל שאלה בלי להתבלבל ולעשות פר
צופים .מי שגירש את האנגלים מהארץ,
בטח יוכל להסתדר עם הערבים .קודם
לא הצבעתי בגין ,כי עוד האמנתי להב
טחות של המערך .נתתי להם צ׳אנסים
כל הזמן• אבל הפעם ,נשבר.״
יוסי פרח ,טכנאי מכונות־תפירה בכרם-
התימנים ,מודה שעל עברו של מנחם בגין
אינו יודע כימעט כלום ,חוץ מזה שכימעט
מת מהתקף־לב לא מזמן .״פעם,״ הוא
אומר ,״בגין כבר היה בממשלה ,לפני
איזה ע-שר שנים .אחר־כך ,בגלל שהוא
היה נגד נסיגה ,עזב את הממשלה .אבל
בתקופה שהוא היה בממשלה הוא היה
בסדר .אפילו פעם ביקר בכרם ,אכל ,וסי 
דר איזו מי־שפחה שתעבור מכאן .אני
אישית מאמין לבגין ,לכל מילה שאמר
בטלוויזיה .מה שבטוח ,יותר אני לא מא
מין למערך אחרי השקרים של ידלין וה
חשבונות שלהם בחוץ־לארץ וכל הברדאק
שהם עשו בארץ .איזה ביזבוז שהולך כאן,
במישרדים ,בממשלה ,בהכל.
״לא מעניין אותי איפה בגין נולד או
מי היה אבא שלו ,ומי זה דבוטינסקי וכל
מה שכתוב בעיתונים ,מי בכלל קורא עי
תונים ? אני יודע רק שבגין■ יציל את
המדינה ,יעזור לזוגות צעיר־ם ,יביא שלום
על המדינה ואולי לא תהיה אינפלציה גם
בן.״
אדם נוקשה .גם באוניברסיטאות ה
שונות זכה הליכוד ברוב של מצביעים,
לפחות לפי מיספרם הרב של פעילי ה־
מיפלגה בקמפוסים- ,שכן מרבית הסטודנ
טים הצביעו במקומות־מגוריהם.
הסטודנטים הישראליים מגלים בקיאות
טובה למדי בתולדות חייו של בגין .הם
יודעים שהוא נולד בבריסק שבליטא .יש
שיודעים אף את שנת הולדתו.1913 ,
יודעים -שהיה מנהיג הפלג האקטיביסטי
בתנועת בית״ר בפולין ויורשו -של ז׳בו־
טינסקי ,למרום שלא תמיד הלך בתלם
שסלל המנהיג הגדול .יודעים שהיה חייל

יפת שרעבי

״רק לליכוד היו הבטחות חדשות  ...״
חיים שלו ,או בגלל -שהיה או לא היה חבר ,
של ז׳בוטינסקי .אני הצבעתי בשבילו,
למה שבשביל מי אני כבר יכול להצביע י
למערך .שלא נותן לי רישיון לסככה?
לשלי ,שמדברים עם הערבים כאילו היו
סחבקים ? מי יש במדינה ? נשאר רק בגין.
הוא איש חכם ,איש־מישפחה .הוא עוד
יוציא את המדינה מכל האינפלציות.
״דבר ראשון שאני חושב שהוא יעשה
להציל את המדינה ,זה להפסיק את האינ
פלציה- .שיהיו משכורות קבועות ושהמ־
חירים יהיו קבועים .בקשר לשטחים ,לא
מעניין אותי .הייתי כבר במילחמה אחת.
אני יודע מה זאת מילחמה .אז אהיה בעוד
מילחמה ,אז מה ?״
גם בשכונת כרם־התימנים בתל־אביב
זכה הליכוד בקולות רבים ,יחסית למיפ־
לגות האחרות- .שאול מיזרחי ) ,(34עובד
מיספרה ,מצהיר שקרא כל מה שיכול לפני
שהטיל את פיתקו לקלפי .״בגין,״ הוא
אומר ,״נולד בגרמניה .היה בן־טיפוחיו
של זאב ז׳בוטינסקי .כל החיים שלו נלחם
למען המדינה .היה קצין גבוה בצבא
ה עו ל ם .הזה2073 .

יוסי פרח
״לא מעניין אותי

וי•

ה״עוזי״ והקשת כידי חיילי זאיר
הידיים ידי מצריים — והנשק מתוצרת ישראל
בצבא פולין החופשית ,ועם צבא זה הגיע
לארץ .אך לא יודעים ,למשל ,שבגין הוא
מישפטן .הרוב מכירים בו כפוליטיקאי־
מלידה וכמנהיג האירגון־הצבאי-הלאומי.
סמדר לוי ) :( 22״מה שמעניין אותי
זה כלכלה ושטחים .בחרתי בבגין כי הוא
אדם חזק ,אדם •שלא שינה את דיעותיו
כמו מנהיגים אחרים בארץ ,שמשנים את
דיעותיהם כל יומיים וחצי .הוא ישליט
סדר בארץ ,וקודם־כל יפתור את המשב
רים הכלכליים.״
אסתר דווידוביץ ,סטודנטית ללשון שנה
שלישית  :״מי שלא •שינה את דיעות־ו
כהוא־זה מאז היותו מנהיג האצ״ל חייב
להיות אדם חזק ,נוקשה ,שלא נשבר לפני
לחצים ,איתן בדעתו .אדם כזה נחוץ היום
לישראל.״
נגד הספרדים .דויד דרוזי ) ,(30פו־
על־נמל מאשדוד ,אב לארבעה ילדים ,יו
דע שבאשדוד זכה הליכוד בקולות רבים.
״נשבר מהצעקות -של יהושע פרץ,״ הוא
אומר• ״בגין ,עוד כשהיה קטן ,ידעו ש
יהיה איש גדול .ממתי שהיה ילד היד ,תחת
חסותו של זאב ז׳בוטינסקי .הוא היה ה־
בית״ריסט הראשון .הוא נולד ,נדמה לי,
בספרד .אחר־כך נלחם נגד הספרדים וגם
נגד הנאצים ,שהיו במילחמה עם הספ
רדים .אחרי שהוא ראה •שאין שום פיתרון
לעם היהודי אלא רק בארץ־ישראל הקים
אירגון מחתרת ,אצ״ל ,והוא היה המנהיג
שלהם .כשקמה המדניה ,אחרי שבעצם
הוא גירש את האנגלים ואת הערבים ,הח
רימו אותו והוא הקים את האופוזיציה
במדינה.
״היום ,זה הזמן לתת לאופוזיציה צ׳אנם.
לא לכל המיפלגות הקטנות ,שבלאו־הבי
לא יעשו כלום במדינה רק ימ-שיכו לברדק
בכנסת .אז הצבעתי הליכוד .ואני רוצה
שבגין יבוא הנה ,לאשדוד ,ויראה את כל
הבעיות שלנו כאן ,ואני בטוח שהוא יס
דר את המדינה אחת ולתמיד .ואולי בעוד
ארבע שנים שוב נחזיר את המערך לשיל־

אברהם רענן

טון ,כי לבגין הכי מתאים לצעוק בטל
וויזיה מספסלי האופוזיציה.״
יפת שרעבי ,תושב שכונת התיקווה :
״לא משנה מי זה בגין ,העיקר שיהיה
שינוי במדינה .סוף־סוף ננ-שום לרווחה.״
הוא מספר שבין ראשי־המישפחות בשכו
נת התיקווה עברו פעילים של כימעט
כל המיפלגות .״כולם באו עם ההבטחות
הרגילות,״ הוא אומר ,״רק לליכוד היו
הבטחות חדשות .אז הצבענו להם".
איצטריץ הדש .גם בשכונת התי
מנים *שעדיים ,ברחובות ,זכה הליכוד ב
רוב .דויד עגור ,פועל־בניין ) :(25״בגין
הוא מרוסיה .הוא ישב הרבה •שנים בסי
ביר ,עד שעלה לארץ• היום ,עם כל ה
תוכניות הכלכליות והביטחוניות שלו ,וגם
כן ניתוק הקשרים עם אמריקה ,הוא יע
שה את העם היהודי עם גאה ,כמו שצ
ריך להיות .כמו שהיו לוחמי המחתרת
בלח״י ואצ״ל ,שבגין היה מפקדם.״
אורי שבתי ) ,(26בעל חנות קטנה ב־
שעריים  :״אני מוכן להתערב •שבגין יקים
בשעריים איצטדיון חדש.״
מה שעלה מן המישאל ,שבמיסגרתו שו
חח צוות העולם תזה עם כ־ 40אנשים מ־
תל-אביב ,אשדוד ורחובות ,הוא :הציבור
הישראלי ,אותו ציבור •שבחר במיפלגת
הליכוד והעלה אותה לשילטון .אינו יודע
מיהו המנהיג המייועד להובילו בשנים
הקרובות .הוא רק משוכנע שבזכותו של
מנהיג זה יבוא אל המנוחה ואל הנחלה.

יחסי חוץ
חץ *•1111
חיילי זאיר הודפים
את הפולשים כנשק
מתוצרת ישראל
חייליו של שליט זאיר ,הקולונל מזבוטו,
ממשיכים בהדיפת הפולשים שפלשו מ־
אנגולה לחבל שאבה .בהדיפת הפלישה
מסייעים להם כוחות מארוקאים ,מצריים
ואוגנדים .במצב זה מופרכות מאליהן כל
השמועות הקודמות• ,שסיפרו כי גם ישראל
נמצאת בין המדינות המסייעות למובוטו
להדוף את הפולשים.
לא מתקבל על הדעת ,שיועצים צבאיים
ישראליים ,שכמה מעתוני העולם טענו
שהם מסייעים למובוטו ,יפעלו לצד יחידות
אוגנדיות או מצריות.
אולם ישראל •שורבבה בכל זאת למיל-
חמת האחים המתנהלת באפריקה .תמונה
שפורסמה השבוע בעתוני העולם ,הראתה
את חיילי צבא זאיר מסתערים אל מול
הפולשים בנשק בלתי שיגרתי .אחד מהם
החזיק בחץ וקשת .השני כיוון אל האוייב
את לועו של תת־מקלע עוזי ,מתוצרת
ישראל.
בידי -חיילי זאיר נמצאים תת־מקלעים
מסוג זה מהתקופה בה קיבלו סיוע צבאי
מאסיבי מישראל .אבל הופעתם בידי חיילי
צבא זאיר כיום יש בה אולי כדי להסגיר
את מקור השמועות על סיוע צבאי ,כביכול,
לצבאו של מובוטו.
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