
הבחירות: אחדי1
̂חשבר

 טו־ לתוצאות להגיע יכולים יינו 
י /  ארליך שמחה אם יותר, הרבה בות • /
ש בבוקר אמר כזה,״ פאטריוט היה לא

 של הבחירות מטה יו״ר יום־הבחירות אחרי
ה מכל מילמן. דב עורך־הדין הליכוד,
 תוצאות היוודע אחרי שהושמעו תגובות

 ומנהיגיו, הליכוד דוברי מפי הבחירות,
 הלך את ביותר ששיקפה התגובה זו היתה

השילטון. במיפלגת הרוחות
 להציג הליכוד עסקני ניסו חוץ כלפי
 התייחסו הם ועליזה. אופטימית תדמית
 המערך ראשי של לצהלתם מופגן בביטול

 לא רשמי באופן לתחיה.״ קם ״המערך כי
 הקביעות את לקבל מוכן עהם איש היה

 הבחירות תוצאות פיהן על והפרשנויות
 לא אם למעשה, מהוות .לרשויות־המקומיות

וחסימה. קיפאון לפחות הרי לליכוד מפלה
ה המוניציפאליות לבחירות בהשוואה

 לא שנים, חמש לפני שנערכו קודמות,
ב הליכוד של הכללי ההישג אומנם היה

כישלון. בבחינת המדינה רחבי
 האכזבה. גודל כן הציפיות כגודל אולם
 לרשויות הבחירות ערב הליכוד וציפיות

 שחקים. המריאו השבוע שנערכו המקומיות
 התממשה לא אלו מציפיות אחת כשאף
הניסיו למרות למעמקים, האכזבה צנחה

ולהסוותה. עליה לחפות נות
מס במיסגרת במפורש שבוטאו הציפיות,

 פנימיים בדיונים ושהושמעו הבחירות עי
 המקומיות שהבחירות היו חדרים, בחדרי
 המתים בארון האחרון המסמר את ינעצו

המערך. של

 פירושו קיפאון
כישלון

 להישגים הפעם קיוו הליכוד סקני
 שהושגו אלה מאשר מרשימים יותר ?

 וחצי. שנה לפני לכנסת הכלליות בבחירות
 בנתונים מעוגנות טובות, סיבות להם היו

 מעין כמוסות תיקוות לטפח רק לא בשטח,
מוגמרת. כעובדה אותן לראות אלא אלה

 מפלגת כל של יתרון בעמדת נמצאו הם
 השילטון השפעת מוקרנת שבה שילטון,
המקומי. לשילטון הבוחרים על המרכזי

ניסים
עמדות־מפתח על השתלטות

 האחרונות הבחירות נוסף. יתרון להם היה
הפסי המחסום את למעשה שברו לכנסת
 בחברה רחבות בשכבות קיים שהיה כולוגי,

 קולותיהם את לתת מהם ומנע הישראלית,
 ששבירת להאמין טובות סיבות היו לליכוד.
בקלפיות. פירות תישא זה מחסום

 ה־ על הסתמכה התיקווה עיקר אולם
העובדה, מצרים. עם לשלום משא־ומתן

 שהצליחה היא הליכוד ממשלת שדווקא
 לסף עד מצרים עם השלום את להביא
הבינ והפופולאריות הבוחרים של ביתם

 הליכוד מנהיג זכה לה העצומה לאומית
 מנהיגי בלב נטעו כך, עקב בגין מנחם

 האלקטוראלי שהכוח ההרגשה את הליכוד
 בעת מאשר רב בשיעור עתה גדול שלהם

 לידי עד הגיעו הדברים הפוליטי. המהפך
 החלו הליכוד של הבחירות שמומחי כך,

 על הכלליות. הבחירות הקדמת את לתכנן
ב שנערכו דעודקהל, וסקרי הערכות פי

 היו שאילו האמינו הם האחרונים, חודשים
 אחרי או עתה, נערכות לכנסת הבחירות

ה היה מצרים, עם חוזה־השלום חתימת
בכנסת. מוחלט לרוב להגיע מצליח ליכוד
 תשתקף לא זו שנטיה סיבה כל היתה לא

 להגיע החלו ואז המקומיות. בבחירות גם
 והמציאות מהקלפיות הבחירות תוצאות

 פניהם על וטפחה הקלפים כל את טרפה
אלה. בתיקוות המשתעשעים של

 לחפש הליכוד עסקני החלו טבעי באופן
 לכוון יהיה ניתן כלפיו לעזאזל, שעיר אחר

 האחריות את עליו ולהטיל מאשימה אצבע
 האצבעות, כל הופנו כלפיו האיש לכישלון.

 הליברלית החטיבה ומנהיג שר־האוצר היה
ארליך. שמחה בליכוד,

 בורגנית מפלגה
פועלית ואנטי

 בין ובמיוחד הליכוד, ראשי קרב ף*׳
 של צל היה לא שבהם, חרות אנשי ^
 לכישלון. אחראי ארליך שמחה :ספק

 תוצאה הם הליכוד וכישלון המערך תחיית
 הכלכלית המדיניות התמוטטות של ישירה

לגזור והחלטתו הדוהרת האינפלציה שלו

צימרמן
מועמדים של כפייה

הבחי ערב דווקא חדשות כלכליות גזירות
רות.

 בסיכויי מחבל ארליך שמחה כי הטענה,
 המקומיות, בבחירות הליכוד של ההצלחה
הקל שנפתחו לפני רב זמן עוד הועלתה

 הלחצים, את ארליך דחה כאשר פיות.
 לדחות הליכוד, ראשי מצד עליו שהופעלו

 לעליית שהביאו הכלכליות הגזירות את
ה אחרי עד האינפלציה, והגברת מחירים
 כי הבחירות עסקני העריכו — בחירות
 במפלגתם. יתנקמו אלה כלכליים צעדים

 במחאה מתפקידו התפטר אפילו מילמן דב
כך. על

 שוב החששות, התאמתו כאשר עתה,
 על זעמם את מסתירים הליכוד אנשי אין

 המצוקה,״ ושכבות השכונות ״אנשי ארליך.
 של מטה־הבחירות מראשי אחד הסביר

ו חרות של הנאמנים ״הבוחרים הליכוד,
הלכו לא — המדינה קום מאז הליכוד

 במחאה זאת עשו לא הם לקלפיות. פשוט
 הליכוד. מועמדי נגד או השבתון יום נגד
 יכלו שלא מכיוון ארליך. נגד מחו הם

 באו לא פשוט הם הליכוד נגד להצביע
להצבעה.״
 הכישלונות אלה היו חרות אנשי לטענת
 הקודרת והאווירה ארליך, של הכלכליים

 האחרונים בשבועות בציבור שהשתררה
ה ציבור לאדישות שגרמו מכך, כתוצאה
 מפלגה ״אנחנו שלהם. הפוטנציאלי בוחרים

 הח״כים אחד אמר ושכירים,״ עובדים של
 את כולו לליכוד יוצר ״ארליך חרות, של

 ובור־ אנטי־פועלית מפלגה של התדמית
בה.״ שולטים ההון שבעלי גנית

 אינן חרות אנשי מצד הטענות אולם
 של הכלכלית מדיניותו כלפי רק מכוונות
ה כמנהיג גם אותו מאשימים הם ארליך.
 הם בה כולה, שבליכוד הליברלית חטיבה
אומ הליכוד. לכשלון האחראית את רואים

הליבר המפלגה אנשי דווקא אלה היו נם
 את שקצרו פלד, וישראל צ'יצ׳ כמו לית,

 מועמדי של ביותר המרשימים ההישגים
 בליכוד מצביעים שני מצד אבל הליכוד.

 לפיצול שגרמו הם שהליברלים כך על
 רשויות־ של ניכר במספר הליכוד ברשימות
ב גם הנושאים הם ושאנשיהם מקומיות
ביותר. הכבדות למפלגות אחריות

שאירע מה הן לכך, הבולטות הדוגמאות

להט
עכשיו יתחילו הצרות

נתנ חיפה, כמו בערים הליכוד לרשימות
 הליברלים כפו בחיפה ופתח־תקווה. יה
 צבי עורר־הדין מועמדם, את הליכוד על

 כל החסר וחיוור אנמי עסקן צימרמן,
 גרמה הצבתו בוחרים. למשיכת נתונים
ה כל את חיסלה בחיפה, בליכוד לפילוג

 הבחירות תוצאות פי על שנשקפו סיכויים,
 ראשות את גם לכבוש לכנסת, האחרונות

, האדומה. חיפה
מ אחד בעבר שהיתה בפתח־תקוה,

 הליכוד על הליבראלים כפו הימין, מבצרי
 ברא״ז, יצחק עורך־הדין של מועמדותו את

 היא אף שנחשבה בנתניה, למפלה. שגרמה
 הימין, ממבצרי לאחד רבות שנים במשך

 בך מעובד למנוע הליברלים הצליחו לא
 נפרדת ברשימה לבחירות להתייצב עמי

להו הליכוד מועמד בסיכויי בכך ולחבל
המערך. מרשות ראשות־העיר את ציא

 כלפי מופנית זו בנקודה מאשימה אצבע
 בראש שניצב ניסים, משה תיק, ללא השר
 והיה הליכוד של העליונה הבחירות ועדת

 שנתגלעו הסיכסוכים בכל האחרון הפוסק
 אנשי לטענת בסניפים. המועמדים בין

 את מקום בכל ניסים העדיף ולעם, חרות
 מראש ברור כשהיה גם הליברלים, מועמדי

ירי עם להתמודד סיכוי כל להם שאין
אחרות. מרשימות ביהם

לרשו בבחירות ההצלחה אי כי נראה
 הקש בבחינת היא המקומיות, יות

 עוד שכן, המלוכד. הגמל גב את ששבר
חמו טענות הועלו הבחירות שנערכו לפני
הליב אנשי כלפי חרות אנשי בקרב רות

בראשם. וארליך רלים
 ומתיחסים המדינה את מנהלים ״הם
 בחסדם,״ נתונים הם כאילו חרות לאנשי

 ראש- בפני חרות עסקני פעם לא טענו
בגין. מנחם הממשלה,

 עסקני בין זה רקע על שפרצו בוויכוחים
 לא חרות אנשי טענו והליברלים חרות
 רק לשלטון הגיעו הליברלים כי פעם

לבחי היום מתייצבים היו ״אילו בזכותם.
 מגיעים היו לא הם עצמאי באופן רות

 כיום להם שיש הייצוג לרבע אפילו
 סיעת מראשי אחד מכבר לא טען בכנסת,״

 שנוקטים היוניות, העמדות בכנסת. חרות
המדי- בוויכוחים הליברלים אנשי מרבית

ארליך
? חבלן או פאטויוט

 ובממשלה, בכנסת הליכוד סיעת בתוך ניים
 כלפיהם והזעם התיסכול את הגבירו רק

חרות. אנשי מצד
 והמריבות, החיכוכים נשמרו כה עד אם
 בליכוד, המרכזיות החטיבות שתי שבין
 אחרי שעתה, נראה פנימה, הבית בתוך

 לרשויות־ הבחירות מתוצאות האכזבה
 גלוי. עימות לידי יובילו הם המקומיות,

 הגרני- בקרב דווקא לפרוץ עלול המשבר
המפלגתית. העסקונה של השניה טורה
 בתל-אביב חרות עסקני היו למשל, כך,

 כל את בשקט לבלוע עתה עד מוכנים
 שלמה ראש־העיר, בהם שהטיח העלבונות

 שרק ידעו הם הליברלים. איש להט,
 יממש אם וכי בעיריה שולטים הם בזכותו

 ברשימה לבחירות להתייצב איומו את
הבחי תוצאות אותם. יביס הוא עצמאית

 עתה, דווקא אולם זו. הנחה אימתו רות
 בתל־אביב חרות אנשי של התיסכול עלול

 בצ׳יצ׳ לנקום ינסו הם החוצה. לפרוץ
מפלגתית. משמעת עליו ולכפות

 חרות עסקני יתאחדו המפלגתי במישור
 בערים המפלגה מאוכזבי עם בתל-אביב

המפ באנשי כישלונם את התולים אחרות,
 בראשם. ארליך ושמחה הליברלית לגה

 משבר צפוי הקרובים ובחודשים בשבועות
 החטיבות שתי אנשי שבין ביחסים חמור

 שהוא חשש שום אין בליכוד. המרכזיות
 ההאשמות אבל במפלגה. פילוג לידי יביא

 את לרסן והתביעות ארליך, נגד המועלות
 את מהם ולמנוע הליברלית המפלגה אנשי

 על והשתלטות מדיניות־הפנים קביעת
 היחסים להעכרת יובילו עמדות״מפתח,

השלטון. במפלגת
29


