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חי
 ראשית, להצביע. מי בעד לאיש לייעץ מתכוון יני̂ 

 הזה השבועון שקוראי בטוח אני מצירי. חוצפה זאת <£תהיה
ומדוע. להצביע, למי בעצמם להחליט יודעים

 בכר אותי שכיבדה ברשימה תומך אני אובייקטיבי. איני שנית,
בה. 120ה־ המקום את לי שהעניקה
 הכלל, מן יוצא בלי ישראל, אזרחי שכל להניח שקשה מכיוון

 שאני לכר סיכוי שום אין הזאת, המסויימת הרשימה בעד יצביעו
 הקוראים את מלבקש פטור אני משום־כן־ הבאה. בכנסת אהיה

בעדי. להצביע
 זה נושא על לדבר יכול איני כי אס לכן,

בהגיון. עליו לדבר יכול אני באובייקטיביות,
זאת. לעשות אנסה

■ ■ ■
אחת: עימיבנקודה יסכימו הקוראים כל שכמעט מניח ני̂ 

 בסיפוח הדוגל הליכוד, את בשילטון להשאיר שאסור
 ישראל הפיכת מילחמת־נצח, פירושו אשר הכבושים, השטחים

 הכלכלה, והרס לוונטינית קולוניאלית מיני־אימפריה למעין
כולה. והמדינה החברה
 אחת בעד להצביע מתכוונים אינם שהקוראים גם מניח אני

 לליכוד, שמימין הגזעניות־לאומניות־פאשיסטיות הרשימות
 הר־הבית במיסגדי ״לטפל" המבטיחות היהודי, הטרור שוחרות
 הופעתן עצם אחד: דבר רק לומר יש עליהן מסוממים. ובג׳וקים

 הלאומי בגוף שדבקה מאוד, חמורה חמורה, מחלה על מעידה
 ספק־ לפאשיזם, בדרן־־המלן־ נמצאת שישראל יתכן שלנו.

מקורית. יהודית־ישראלית במהדורה ספק־חומייניסטי, היטלראי
 בחברה הזאת הקטלנית המחלה עצירת

 שעליהס החיונייס, הציווייס אחד היא הישראלית
הנאור. הבוחר עיני לנגד לעמוד
 דתית־ במדינה רוצים אינם שהקוראים גם מניח אני

 זה ופאקיסתאן. סעודיה של יהודית מהדורה מעין אורתודוכסית,
הדתיות. המיפלגות את החשבון מן מוציא

 במרכז- המוגדרות הרשימות איבוא, נותרו,
ואליאב. וייצמן ורק״ח, המערך שבין במרחב שמאל,
.1984 של במציאות מהותן את לנתח אנסה

 הליכוד את להוריד מסוגל הוא, ורק הוא, כי טוען מערך ^
מהשילטון. 1 1

 לשכנע העשויה היחידה הסיבה גם זוהי ולדעתי כמובן. נכון, זה
בערו. להצביע אינטליגנטי אדם

 השתנה לא שהמערך היא הפשוטה האמת
 רביב אב השילטון. מן שסולק מאז במאומה

 המערך, אל וחוזריס אז, הצבעתס על כיום מצטערים
 עוד גרוע הליכוד כי הוכח אחת: סיבה בגלל רק זה דדי

 והליכוד בטמבלים, אותם ייסר המערך יותר.
בעקרבים.
 י לא במערך. התקיים לא ועוזב״ ״מודה של המקווה התהליך

 הסקת של שגיאות, ניתוח של חשבון־הנפש, של תקופה היתה
 נערך לא ארוכות שנים שבע במשך וקולקטיביים. אישיים לקחים
 כסיעת־אופוזיציה רציני. נושא שום על פנימי ויכוח שום במערך

 אישית מומחיות לי יש זה בנושא ביקורת(ולפחות לכל מתחת היה
מסויימת.)
 עשה לא שהמערך דבר שום הליכוד עשה לא שנותיו בשבע

 שימעון בקריית־ארבע, אלון (יגאל בהתנחלויות החל — לפניו
 תקנות־החירום בהפעלת החל הדתית: בכפיה וכלה בקרום) פרס

 כמערכת־ כן, על יתר הבורסה. בשילטון וכלה המנדטוריות
 משמעותי הבדל שאין ספק לכל מעל הובהר הנוכחית הבחירות

 וכלה מלבנון ביציאה החל — חשוב נושא בשום הגושים שני בין
הכלכליים. בפתרונות

 הנושאים בכל כי לטענה מקום יש זאת, למרות
 להנחה מקום גם ויש המערך. מן גרוע הליכוד האלה,

 קצת מטומטמת המערך של שיכבת־המנהלים כי
הליכוד. של משיכבת־המנהלים פחות
 להצביע היה צריך השניים בין שמתנדנד שמי אומר הייתי לכן

אחד: נכבד שיקול לולא המערך. בעד
 קואליציה להקים המערך עומד הסימנים, כל לפי

הליכוד. עם
 בבחירות המערך שניצחון הוא הבטוח היחידי הדבר משמע:

 ולא הזאת, הקואליציה בראש יעמדו ופרם המערך כי יבטיח אלה
ושמיר. הליכוד

 זאת תהיה המערך. בעד להצביע יוכל — בכך שמסתפק מי
הגיונית. הצבעה
 יהיה לא שהליכוד בטוח להיות שרוצה מי

 להצביע יכול אינו ,2 מם׳ כשותף( גם ולוא בשילטון,
אחרת. באפשרות לבחור עליו המערך. בעד

 יחד. הקרויה וייצמן, עזר של הרשימה שנה ^
מאשר יותר אותו מעריך גם ואני וייצמן, עזר את מחבב אני

הגיוני באופן האופציות את לנתח ניסיון

עתה. לכתוב עומד אני אשר את לכתוב לי צר לכן אחרים. רבים
 בעד להצביע ואופן פנים בשום אסור לדעתי,
 1984 בבחירות ויחידה: אחת סיבה בגלל רשימתו,

 מראש מתחייבת שאינה רשימה בעד להצביע אסור
הליכוד. בראשות לקואליציה להצטרך שלא

 את יהוו ואלה מנדאטים, בכמה וייצמן יזכה אם
 את לליכוד להנחיל עלול הוא הגושים, שני בין לשון־המאזניים

 כך לדורות. בכייה ולגרום הרות־אסון, שנים לארבע השילטון
.1977ב־ ידין, ייגאל קודמו, עשה בדיוק

 מאפילה היא כי עד נוראה, כה היא הזאת הסכנה
 לאיש, הערכה לא אישית, חיבה לא אחר. שיקול כל על
 לשנות יכולות אחרת או זו לסיסמה הסכמה לא

זו. יסודית קביעה
 ביזבז הוא לדעתי, וייצמן. של התרגיל כל על מצטער אני

 תחת אותנטי. חדש, רציני, דבר להקים לו שהיתה גדולה הזדמנות
 יודע אמו שאיש מעופפת, פוליטית כיתת־קומנדו מין הקים זאת
 לוחמת. היא צד ובאיזה מטרתה מה בדיוק, נמצאת היא היכן

 אחר. דבר כל חשבון על באו האירגון הכסף, הגימיק,
חבל.

■ ■ ■
שינוי. בעד להצביע פשר̂ 

 היא זו. רשימה על לאמר שאפשר טובים דברים וכמה כמה יש
כי לטובה לזכור יש הגינות(יחסית). של מסויימת רמה על שמרה

ההבדלים את מצא שמיר: ליד פרס
 ליד כיסא תמורת 1977ב־ עצמו את מכר לא רובינשטיין אמנון

 הליכוד לעליית שגרמו אחרי חבריו, שעשו כפי שולחן־הממשלה,
וטובים. קטנים דברים הרבה למען נאבקה שינוי לשילטון.
 דבר שום על מעולם לחמה לא שינוי הצרה. מוחי

וטוב. גדול
 כיום מתיימרת ששינוי. כך על בשתיקה לעבור יכול הייתי

 בעוד מילחמת־הלבנון, נגד הידיעה בה׳א הלוחמת להיות
 40 אגדת על כיום גם וחוזר בעדה, הצביע שרובינשטיין
הקילומטרים.

 העיקרית התכונה את לסמל ממשיכה שינוי יותר. חמור העניין
 דברים ואחד באלף הכפייתי הטיפול הטריוויאליות, ד׳ש: של

 המדינה. של העיקריות הבעיות מן גמורה התעלמות תוך קטנים,
 הסיכסוך שאלות־היסוד: כל על לומר מה לה אין

 לחורבן האמיתיים הגורמים פער־העדות, הישראלי־פלסטיני,
והמשק. המדינה
 נושאיס-השנויים- ליצלן, רחמנא הם, אלה כל

ד כמו כזה נושא מכל בורחת ושינוי - במחלוקת  ל
מאש.
 בעד להצביע בהחלט יכול האלה בנושאים להסתפק שמוכן מי
אחרת. אופציה לחפש צריכים האחרים שינוי.

 ר״ץ. היא שינוי של הקרובה שכנה ■י
אלוני. שולמית כלומר: \

 חדשות באדרות הגברת את להלביש הנסיונות כל למרות כי
 כפי נשארה שר״ץ היא הפשוטה האמת אלה, בחירות לקראת
 להידון צריכה היא כן על אחת. אשה של אישית רשימה שהיתה:

זו. אשה של ומעשיה תכונותיה פי על
 להיפך. או סימפאטית היא אלוני שולמית אם אינה השאלה

 מה על אותה, מעניין מה עוסקת, היא במה עניינית: היא השאלה
ברצינות? נאבקת היא

 לגבי רצינית היא אלוני ששולמית היא התשובה
הדתית. הכפיה אחד: נושא

 כל לה מגיע כך ועל עיקבית, היא הדתי במימסד מילחמתה
הכבוד.

 לחלוטין בלתי־רצינית היא אלוני זאת, לעומת
 רשימתה: את עכשיו המקשט השני, הנושא לגבי

השלום.
 על המדברים הטובים, היהודים מכל שונה היא אין זה בעניין

 לא גם זה ובלתי־מחייבים. בלתי־רציניים בעלמא, דברים זה נושא
מילחמת־הלבנון. נגד להצביע כדי לה חשוב די היה

 למסע־קניות(שופינג אלוני הגברת יוצאת שנים בארבע פעם
 בעונת האופנתיים. בבוטיקים ומועמדים סיסמות ורוכשת בלעז)
 הטוב בבוטיק ורכשה הלכה עכשיו. שלום אומרת: האופנה 1984

 את הצער, למרבה (ו^, ומועמדי־שלום סיסמות־שלום ביותר
בביירות). הפליטים מחנות מפגיז
 עניין הוא כיום במרינה החשוב היחידי העניין כי שסבור מי

 עצם כי שסבורה מי וגם ר״ץ. בעד להצביע יכול הדתית, הכפיה
בעדה. ההצבעה את מצדיקה אשה היא אלוני שולמית כי העובדה
 כגון אחרים, עניינים גם לו שחשובים מי

 יכו אינו ומוות, חיים של עניין שהוא השלום,
בכך. להסתפק

 אליאב? לובה על לומר אפשר **ה
ת ח א  את תעבור לא זו רשימה להגיד: היא הנלוזות השיטות ^/

 של אנשיה נוהגים כך קולך. את עליה תבזבז אל אחוז־החסימה,
 נבואה שמשמיע מי שהרי מכוער. וזה לובה, כלפי אלוני שולמית

למימושה. בעצמו בכך גורם כזאת,
 אומר, הוא קוריוז. היא רשימת־לובה מסויימת, מבחינה
 אז לרשימתו. אותי לקבל רצה לא המערך לציון: הראוי בגילוי־לב

 אצטרף ואז עצמי, בכוחות להיבחר יכול שאני לו להוכיח הולך אני
למערך.
 להצביע כן, על יכולים, מובהקים בוחרי־מערך רק
כך. על מלחשוב פטורים האחרים לובה. בעד

 לידיו לקבל אותו שיכנעתי פעם וטוב. חיובי איש הוא לובה
כך. על מצטער ואיני של״י, הקמת את

 היחידי המצע מצע. לו שאין היא לובה של הבעיה
 רשימה בעד להצביע קשה אליאב. לובה הוא שלו

בראשה. העומד של אגו־טרים כל־כולה שהיא

 הישראלית, הקומוניסטית המיפלגה רק״ח. שארה ף
״החזית". של *כתפאורה

 שזוהי נכונות. כולן טענות, ואחת אלף נגדה להשמיע אפשר
 שיגרתי. כבמכשיר בשקר המשתמשת טוטאליטרית, מיפלגה

 החותם הוא וילנר שמאיר שנה. 40 במשך התחלפו לא שמנהיגיה
 מיפלגתו. בראש עדיין העומד מגילת־העצמאות על היחידי
 הידרדרה שהיא לערבים. ואחת ליהודים אחת שפות. שתי שבפיה

בשיגעון. הגובלת והיסטריה, פאניקה של לדרגה אלה בבחירות
 כישלון היא שרק״ח הוא העיקר העיקר. אינם אלה כל אך

 של קורטוב רכשה לא המדינה קיום שנות 36 במשך טוטאלי.
 מתנדנדת היא מערכות־בחירות 11 ב־ בה. המתרחש על השפעה

 שהיא, מוריד. או מעלה שזה מבלי ושישה, מנדאטים שלושה בין
בחוץ. כמשמעו, פשוטו

 הסיבה אך לכך. הסיבות על להתווכח אפשר
 המונומנטלי חוסר־הבישרון בוודאי, היא, הראשונה

מנהיגיה. של
 במוסקווה. אבריה, רמ׳ח בכל תלויה, רק׳ח סיבה: עוד ויש
 של ביותר האדוק הקו מן במילימטר אף סטתה לא שנים 36 במשך

 לדון צריכים — רק״ח בעמדות לרון טעם כל אין לכן פראבדה.
מוסקווה. בעמדות

 וצריך יכול ונפשו, ליבו בכל בברית״המועצות שתומך מי
תמה. אני אחר מצביע כל על רק׳ח. בעד להצביע
 בישראל זבויות־האדם בעד להצביע אפשר האם

 זכר כל רמיסת לחלוטין המצדיקה מיפלגה ובעד
בפו בברית־המועצות, ולכבוד-האדם לזכות־האדם

הסוב האימפריה ארצות ובשאר באפגניסתאן לין,
ייטית?
 לערבי שטוב שמה האומרת מיפלגה בעד להצביע אפשר האם
בברית־המועצות? ליהודי רע בישראל

 של 0.01,*׳מאשר יותר מעולם רכשה לא זו שמיפלגה הייפלא
)12 בעמוד (המשך באר׳י? היהודי הציבור
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