
ל מתנדבים של פגישה עריכת על מסרה
 ברחוב המיפגש, למקום באו הם פעולה.

 של למשרדים מתחת בדיוק — 61 הרצל
 פרס שמעון שעה אותה ערך בהם רפ״י,

אסיפת־בחירות.

 במתנה,״ לירות מיליון לנו נתנו ״אילו
 חיפה, מתנדבי בפני כהן שלום הצהיר

 הבחירות מטה את להקים לנו ״ואמרו
 אנשי־המק־ את לגייס ביותר, והיעיל המסור

היינו לא — בארץ ביותר הטובים צוע

כאור־יהודה הרשימה פעילי עם בהן שרום
בבני־חושך בני־אור מלחמת

הראשו המתנדבים 300כ־ הצטופפו כאשר
 שולח־ ושני חשופים, קירות שם היו נים,

 להאיר הספיקו הנורות פשוטים. נות־כתיבה
ופרוזדור. חדרים שני רק

 אבנרי אורי התכנסו לילה באותו עוד
 והוחלט המתנדבים, ראשוני עם כהן ושלום

 קצרה טלפונית פניה ״המנגנון״. הקמת על
 נלהבת: תשובה הביאה ידוע מנהל־חברד, אל

 ל־ להירתם המטה, אל להצטרף מוכן הוא
מאין. יש יצירת של הקדחתני מיבצע
 המתנדבת ישבה כבר בבוקר הראשון ביום

 מתנדב־ החדש. במטה הטלפון, ליד הראשונה
ה דלת על שהודבק שלט צייר גראפיקאי

 מאות את מכיסו הוציא גיזבר־מתנדב כניסה.
 הראשונים, לצרכי־המישרד הדרושות הלירות

הרא הכרטיסיה בהכנת החל ופקיד־מתנדב
לשירות. המתייצבים כל יירשמו בה שונה

 שנשלחו הכרטיסים היו היסודי חומר־הגלם
 הרשימה. ואוהדי הזה העולם קוראי על־ידי

 העולם של קודם לגליון שצורפו הכרטיסים,
 את נושאים כשהם בדואר, הוחזרו הזה,

 רשימת על לחתום המוכנים האזרחים שמות
 חדש, כוח — הזה העולם של המועמדים
 תורנות אורגנה לפעולה. להתנדב והמוכנים

 ותוך משרדי, נסיון בעלי המתנדבים בין
 ומתו־ ממויין הכרטיסים הר היה ימים כמה
 נרשמו, חותמים 3500כ־ של שמותיהם ייק.

ה הבחירות ועדת תמסור בו היום לקראת
 יוכלו עליהם הרשמיים, הטפסים את מרכזית
שמם. את לחתום הרשימה ממליצי

ההחתמה מיבצע את מתכנן המתנדבים מטה
האפשר ככל מהר האפשר, ככל הרבה

הזה״* העולם 8״סעין את לעתונאים מסביר אבנרי אורי
אבן אבא מהבטחת פחות עוד שווה המערך הבטחת

תלך חבות
 הנוגע דבר לברר הרוצה אזרח ל ^
 חדש, כוח — הזה העולם לרשימת ^
 בתל- 30135 או 30134 למספר לחייג יכול

 שלום.״ הבחירות, ״מטה במלים וייענה אביב,
ה המתנדב של קולו או קולה זה יהיה
 חצות עד בבוקר שמונה משעה כי תורן•

 מתנדבים. של צוות על־ידי המטה מאוייש
מת כאשר הערב, בשעות גוברת הצפיפות

 המתפנים המתנדבים עשרות לפעולה ייצבים
הרגילה. מעבודתם
 איש כמעט היה לא הראשונים, בימים

 אין כי לב שם אחד ריקות. בידיים שבא
 התקין למחרת, חזר הוא במשרד. נורות די

 — כשי והגיש החדרים בכל חדשות נורות
ב תה לשתות ״שתוכלו חשמלי. קומקום
הסביר. לילה,״

 מודדים והחלו לחלון ניגשו אחרים שניים
 הבחירות,״ עד מזגן־אוויר ״נתקין אותו.

הסבירו.
 משומש. שולחן־כתיבה גבו על נשא אחד
 מכו־ השאילו שלושה כיסאות. הביאו אחרים

 להתכנס איש 20 חייבים אם נות־כתיבה.
 לעמוד. עתה יצטרכו לא שוב אחד, בחדר

 המגוזן ■והספסלים הכיסאות אוסף לרשותם
בתל־אביב. ביותר

 הופיע ברנע יורם בשם צעיר עתונאי
 שרות את גמרתי ״היום והודיע: במטה

 כאן להתייצב ממהר אני שלי. המילואים
הרשימה. לדובר מייד מונה הוא לשרות.״

 בתנאים אפילו מאוד, קשה תפקיד זהו
 קשה תפקיד זהו שלנו, בתנאים אידיאליים.
 עצמם, העתונאים אהדת למרות כי שבעתיים.
 קול את להשתיק רבים עתונים משתדלים

 או מפלגתיים מטעמים הזה העולם רשימת
 נרחב מקום מקדישים שהם בשעה אחרים.

 של — לתעלוליהם או — להצהרותיהם
 את מחרימים הם השונות, המפלגות ראשי

 — הזה העולם לרשימת הנוגעות החדשות
לקרן־זזזית. אותן דוחקים או חדש- כוח

 כאשר אפילו ישראל. קול הגיע לשיא
 — בתשלום — לשדר הרשימה ביקשה
 סירב בחיפה, מתנדבים כינוס על הודעה
 בטענה המודעה, את לקבל השידור שירות

 עדיין קיימת אינה הרשימה כי המגוחכת
 כבלתי־ לנו נראית זו ״גישה רשמית.
 שירות למנהל כהן שלום כתב הוגנת,״
 נבקשך נגדנו. בעיקר ״ומכוזנת השידור,
 העובדה נוכח המעוות, תיקון על להורות

 מפלגה, של בטאון אינו ישראל שקול
 מכשיר אלא מפלגות, אגודת של לא וגם

הציבור,* חשבון על המתקיים ממלכתי

אגך־יוזודך ער טטזלל
ה מ י ש מ בפני עתה העומדת העיקרית ל

 היא חדש כוח — הזה העולם רשימת ) (
ניראו הסיכויים הארץ. פינות לכל לחדור

 הבעייה חיפה. סניף של לידתו זו היתד.
 מקום קבוע. משרד מציאת היתד, הראשונה
 והמתנדבים זמני, היה הראשון המיפגש

 לריכוז מקום להציע יוכלו אם נשאלו 4
בעינה, עדיין עומדת הבעייה בחיפה. הפעולה

הסניף, לריכוז שנבחר המתנדב כי אף
 את גם הפעולה לצורכי העמיד צוקר, חיים

.526115 חיפה שלו: הטלפון

ש מזה יותר טוב צוזת להרכיב יכולים
שלנו.״ הבחירות מאמץ את לשאת התנדב

זדתיגזוגז 3500

 ,14 קרליבך ברחוב הוא הארצי מוקד ך*
 הפך חדרים תשעה בן משרד תל־אביב. | (

הראשון, בלילה בחירות. למטה בן־לילה

ב לדיון תל־אביב עתונאי באסיפת ״
 שולחן ליד הרע. לשון חוק נגד פעולה

(ידי להב יוחנן (דבר), זיו אריה הנשיאות:
 עתונאי (נשיא אסף מיכאל אחרונות), עות

 רון משה (הארץ) קיסרי אורי ישראל),
(עו עמית יעקב העתונאים), אגודת (מזכיר

 (מזכיר בן־גור מאיר המשמר, על רך
העתונות.) מועצת
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הפג״צ את מגיש זכרוני עו״ד
מפלגות אגודת של קנוניה

 במדינת־ חור אין כי למדי. מעודדים השבוע
 הזה, העולם של נלהב תומך אין בו ישראל,
דמו על הגורלית למלחמה להתייצב המוכן

המדינה. של הדמוקראטית תה
 נחנך בחיפה, הסניף שהוקם אחרי יום
מש בעלת עובדה זוהי באור־יהודה. הסניף
 על שהוקמה אור־יהודה, כי מיוחדת. מעות

 דוגמה היא סקייה, מעברת של הריסותיה
 המיש־ הכנים אליהן השמורות, של קלאסית

 השנייה״. ״ישראל בני מיליון את הקיים טר
וה מפא״י ובראשן — 'הגדולות המפלגות

 העלייה בני את ביניהן חילקו _ דתיים
 לתוך עדיין ידעו לא אלה כאשר החדשה,

נקלעים. הם מציאות איזה
 נרכשה זה מסוג ששמורת־טבע לאחר
 את הפעילה היא מסויימת, מפלגה על־ידי

 שלה, וההפחדה השוחד הכוח, מכשירי כל
 לא הזו השמורה שתושבי לוודא כדי

 למען בבחירות יצביעו ולא החוצה יברחו
 אחיזת־החנק נשברה השבוע אחרת. מפלגה

שהוש האלימים, הבוסים נגד אור־יהודה. על
 כוח קם וחברותיה, מפא״י על־ידי למו

שיי ״אנחנו שהצהיר: מבני־המקום, עצמאי
 חוק שגרם הזעזוע הארץ. חלקי ליתר כים

 מתייצבים אנו עלינו. פסח לא הרע לשון
הזה.״ העולם לצד

 ומייד דירתו, את תרם התושבים אחד
 באותיות המכריזה גדולה, כרזת־בד נמתחה

 חלש כוח — הזה העולם רשימת אמיצות:
 צעד רק זה היה אור־יהודה.״ סניף —

 גם יש צעירים של זו לקבוצה כי ראשון.
 הם המקומיים. הבוסים עם ישירה מלחמה
 עם יחד אור־יהודה, פני את לשנות רוצים
 1 שהם הוחלט כן על המדינה. פני שינוי
 | למו־ לבחירות גם עצמאית רשימה יגישו
 — בני־אור תיקרא היא המקומית. עצה
 י מלחמת של תחילתה לסמל עשוייה היא שכן

השנייה. ישראל בכל בבני־חושך בני־אור
 סניפים, שני נוסדו הארץ של השני בקצה

 דן הצטרף בנהלל לגמרי. אחר אופי בעלי
 (טלפון ביתו את העמיד למתנדבים, מזיא
 המושבים, בני הפעולה. לרשות נהלל) 6026

 ימצאו אותם, זיעזעה המושבים חוק שהצעת
 תושב ואילו למאבקם. נוסף מוקד בנהלל

 שנים שמזה לוריא, ישעיהו קרית־טבעון
 הוא אף הודיע לוויכוחים, חוג בביתו ריכז

 בביתו לרכז נכונותו ועל הצטרפותו, על
 מספר העמק. של זה בחלק הפעילים את

.931517 הטלפון:

עגזונאים? שביתגז
 גם נמשך הזאת, הפעילות כל תוך ף*

 הזירה הרע. לשון חוק נגד המאבק ■2
 המניין מן שלא אסיפה השבוע: העיקרית

 כי הבנה, מתוך תל־אביב. עתונאי של
 העולם נגד בולטת בצורה מכוון הזה החוק
 את בברכה האגודה מזכירות קיבלה הזה,

 כהן ושלום אבנרי אורי של השתתפותם
 הדיונים ובמרוצת האגודה), חברי (שאינם

אבנרי. לאורי רשות־ד,דיבור ניתנה אף
 מתח, של רבים רגעים זו באסיפה היו
 ותקפו ישראל עתונאי מיטב קמו כאשר

החוק. של המחרידות מגמותיו את
 הציע הירושלמי לוי־יצחק מעריב איש
 על מיוחד, למושב הכנסת את מייד לכנס
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