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הקוסם נתניהו ספג את־
מול מהלומה מהציבור הישרא־
לי .ההימור שלו נכשל ,סובביו
מזהים את חולשתו ומגיבים בה־
תאם .כעת הוא עשוי לנסות ול־
שלוף שוב את הקלף הצבאי ,כפי
שניסה לעשות בשבוע שעבר.

המדגמים לא הצביעו אמש
על מנצח מובהק ,אבל במובן אחד
תוצאת הבחירות ברורה :ישראל
ניצלה מממשלת ימין צרה ,וסי־
רבה להעניק לנתניהו את הרוב
שהיה מבטיח לו מקלט מפני
החוק ושלטון כמעט אבסולוטי.

על פניו נראה שכל הכסף ,הז־
מן והמאמץ בובזבו לשווא ,שח־
זרנו לאותו המקום בדיוק .אבל
זה לא מדויק :אין להתעלם מכך
שהסלע הקרוי בנימין נתניהו
עבר שחיקה נוספת ,משמעותית.
עכשיו יגיע מבחנו של ליברמן.

דבר אחד ברור כבר עכשיו:
סבב בחירות שלישי יהיה אסון
לאומי .זו תהיה מכה אנושה לא־
מון הציבור בשיטה ,והזדמנות
לפוליטיקאים לפלג את החברה
הישראלית עוד יותר .יש לעשות
הכל כדי למנוע הרפתקה כזאת.
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תוצאות הבחירות מוכי־
חות שישראל היא מרכז אחד
גדול ,עם אחד ולא חברה מקו־
טבת ושסועה .אלו לא חדשות
טובות :מאחורי האחדות יש ריק־
נות רעיונית והיעדר אומץ לנקוט
עמדות ברורות ולהיאבק עליהן.

מסע ההפחדה של נתניהו מה־
ערבים נחל הצלחה כזו ,שאפילו
הערבים עצמם פחדו ויצאו משא־
ננותם .נקודת האור בבחירות
היתה הברית בין תומכי הדמוק־
רטיה כולם לבין הערבים ,שהצי־
לו אתמול את מדינת היהודים.

בתום יום הבחירות ,ששליש
מאזרחי ישראל לא טרח להש־
תתף בהן ,צריך לומר את האמת:
יש כאן שתי מדינות — מקוטבות,
מנוכרות ומתעבות זו את זו .ספי־
רת המעטפות הכפולות לא תש־
נה זאת ,גם לא ממשלת אחדות.

הציבור הישראלי אמר את־
מול לא לתוכנית שרקח ראש
הממשלה עם שותפיו ,כדי להב־
טיח לעצמו חסינות מפני העמ־
דה לדין .שבועיים לפני השימוע
של נתניהו ,יש לשים סוף למס־
לול ההימלטות ההרסני שלו.
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ראשי מערכת הביטחון מודרו

נתניהו קיבל מהקבינט
אישור טלפוני לפעולה
צבאית חריגה ברצועה
הארץ
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,קיים בשבוע
שעבר התייעצות טלפונית עם חברי הקבינט
המדיני־ביטחוני ,שממנה מודרו הרמטכ"ל וראש
שב"כ ,ובסיומה קיבל מהשרים אישור לפעולה
צבאית חריגה — כך דווח אתמול ב"מעריב".
הדיון הטלפוני נערך בלילה שבין יום שלישי ליום
רביעי ,לאחר ירי הרקטה לעבר אשדוד ולאחר
שנתניהו כינס התייעצות ביטחונית דחופה ,שבה
הביעו ראשי מערכת הביטחון הסתייגות מהמהלך
מרחיק הלכת ,כפי שדווח לראשונה ב"הארץ".
לפי הדיווח ,אנשי מערכת הביטחון עדכנו בה־
תפתחויות את היועץ המשפטי לממשלה ,אביחי
מנדלבליט .בעקבות זאת הבהיר מנדלבליט לראש
הממשלה כי ההתייעצות הטלפונית היא הליך לא
חוקי ,ודרש ממנו לכנס את הקבינט לישיבה שבה
יישמעו עמדותיהם של ראשי זרועות הביטחון.
המשך בעמוד 8

כחול לבן

שימ

ראש הממשלה בנימין נת־
ניהו רחוק מרוב של  61חברי
כנסת ,שיאפשר לו להקים
ממשלת ימין צרה — כך עולה
ממדגמי הבחירות ששודרו אמש
בערוצי הטלוויזיה .לפי המדג־
מים ,גוש הימין־חרדים בכנסת
ה– 22מונה  53עד  58מנדטים.
לפי שניים משלושת המדגמים,
כחול לבן תהיה המפלגה הגדו־
לה ביותר בכנסת ה– ,22בפער
של מנדט או שניים מהליכוד,
ומדגם נוסף הצביע על שוויון
בין שתי המפלגות הגדולות.
מי שמסתמן כלשון המא־
זניים גם בבחירות האלה הוא
יו"ר ישראל ביתנו ,אביגדור
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ישראל ביתנו

הה

יהונתן ליס ,חיים לוינסון,
יהושע )ג'וש( בריינר,
ג'קי חורי ,אהרן רבינוביץ,
יותם ברגר ,נעה שפיגל,
אלמוג בן זכרי ,בר פלג
ושירה קדריעובדיה

ליברמן ,שמפלגתו זכתה לפי
המדגמים בשמונה עד עשרה
מנדטים .ליברמן חזר אתמול על
התחייבותו לכפות על המפלגות
הגדולות ממשלת אחדות ללא
המפלגות החרדיות" .לנו יש
רק אופציה אחת — ממשלה
לאומית ליברלית רחבה המו־
רכבת מישראל ביתנו ,הליכוד
וכחול לבן" ,הצהיר ליברמן.
מפלגת עוצמה יהודית הכה־
ניסטית ,שזכתה בכמה סקרים
בארבעה מנדטים ,לא עברה את
אחוז החסימה .העבודה־גשר
והמחנה הדמוקרטי ,שהזהירו
בימים האחרונים את בוחריהן
מפני האפשרות שיישארו מחוץ
לכנסת הבאה ,זכו לפי המדגמים
בחמישה עד שישה מנדטים .עם
זאת ,מבחינת שתי הרשימות
מדובר באכזבה ,בהתחשב ביעד
ההתחלתי שהציבו לעצמן ,מס־
פר דו־ספרתי של מנדטים.
סיקור נרחב בעמודים 11–3
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יו"ר ישראל ביתנו הצהיר :יש לנו רק
אופציה אחת — ממשלה עם הליכוד
וכחול לבן  הישג לרשימה המשותפת:
 12עד  15מנדטים  עוצמה יהודית
נותרה מחוץ לכנסת  ריבלין :הצורך
למנוע בחירות נוספות יעמוד מול עיניי

יוסי ורטר

הקלפי שעוררה חשד לזיוף נשארה ריקה
בבחירות באפריל היה שיעור ההצבעה בקלפי בבית העם בכסראסמיע ,97.7%
והקולות התחלקו במספרים "עגולים" ,מה שעורר חשד לזיופים .אתמול נותרה
הקלפי ריקה ,בשל חרם שהכריזו התושבים )ניר צדוק ,עמוד  (10צילום :מגד גוזני
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איורים :עמוס בידרמן

אם מדגמי הטלוויזיה היו
מדויקים ,אמש תם עידן נתניהו,
לפחות כפי שהכרנו אותו בע־
שור האחרון .הוא מעולם לא היה
כה קרוב לאובדן השלטון ,למש־
פט ואולי גם לכלא .קשה מאוד
לראות כיצד הוא מרכיב את
הממשלה הבאה ,וגם את הליכוד
לא יוכל להנהיג ביד רמה כמ־
קודם .שבועיים לפני השימוע,
נראה שהחסינות יורדת מהפרק.
ההימור שלו על פיזור הכנ־
סת ה– 21וגרירת המדינה למע־
רכת בחירות שנייה השנה הוכח
כקטסטרופלי ,והמיט אסון הן על
מפלגתו והן על "השותפים הטב־
עיים" .הקמפיין השקרי ,המסית
והנמוך שניהל הבריח מהליכוד
רבבות בוחרים שפויים ומתונים.
הנכס הפך לנטל .ברור שבחירות
שלישיות יובילו אותו להתרס־
קות גדולה בהרבה מהנוכחית.
הפרסומים מסמרי השי־
ער האחרונים על כוונתו לצאת
למלחמה נגד חמאס ,מבלי לש־
תף את ראשי מערכת הביטחון,
מבהירים כי נתניהו הפך סכנה
ברורה ומיידית לביטחון ישראל.
יש לקוות כי גם מי שייקראו
לבית הנשיא ,ואחר כך למשא
ומתן הקואליציוני ,מבינים זאת.
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