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המועמדים ״בחרו כר
ו י *1* הי  חדש? כוח — הזה העולם רשימת של המועמדים י
 יתר כל שנוהגות כפי האחרונים בשבועות לנהוג היה אפשר ■!4

 אשר אחרת׳ או זו אישיות של שם פעם מדי ולהדליף המפלגות,
לרשימה. להצטרף נכונותה את הביעה

 על זו. בצירה תורכב לא חדש כוח — הזה העולם רשימת אולם
 בבת־אחת יוצגו המועמדים מפוצצים. שמות לרחוב נזרקו לא גם כן

הרשימה. של בוועידת־היסוד הקרוב, השישי ביום
 ארבעה בת ועדה שבועיים מזה עמלה הזאת נקודת־השיא לקראת

 ועדת חדש. כוח — הזה העולם רשימת של הפעילים מראשי אנשים,
 הצטיין מהם אחד שכל המועמדים, את ראיינה המינויים

 כינוס לפני ימים שלושה הלוחמת. החזית של אחרת או זו בגיזרה
 של ברורה־למדי תמונה הוועדה חברי לעיני הסתמנה ועידת־היסוד,

 לקבלת באי־הוועידה, בפני להציג רוצים היו הם אשר הרשימה
 — בולטים אישים מספר הזמינו סופית, שקבעו לפני אך אישורם.

 ידועים אך ברשימה, להופיע מועמדים אינם כלל מהם חלק אשר
 ההרכב על דעתם את ושאלה — גבוה אישי מעמד בעלי באוהדים
המוצע.

 לוועידת־היסוד המוזמנים כל לדעתם. נשאלו .המומחים״ רק לא
 מתאימים, כמועמדים להם הנראים אנשים על מראש להמליץ נתבקשו

ש המועמדים את ראיינה ההמלצות, כל את בדקה וועדת־המינויים
 ביום ברשימת־המועמדים יוצעו אף מהם וחלק מתאימים, לה נראו

הקרוב. השישי
 מראש הודיע הרשימה, בראש הסתייגות ללא שהוצב אבנרי, אורי

 על להשפיע לא ואף הרשימה, בהרכבת להתערב רוצה אינו כי
המוע על דעתו את להביע הוזמן כאשר המינויים. ועדת שיקולי

הועדה: חברי אל כתב הוא מכך. שישחררוהו ביקש מדים׳

 לשלם בוזעידה משתתף כל יתבקש כן על חדש. כוח — הזה העולם
אלה. הוצאות לכיסוי לירות שתי

ו נ ז ו נ א ״ ״ י ד מ ת י א

 עצמה. בפני מטרה אינה האירגונית הפעולה דכר, של סופו ך*
 המטרה את להשיג למתנדבים לאפשר כדי רק באה היא ^

ביום־הבחירות. המונית הצבעת־אמון הסופית:
 אחרות מפלגות ההסברה. בשטח מרוכז מאמץ דרוש זה, לצורך
 חדש כוח — הזה העולם לרשימת וחוגי־בית. אסיפות־עם עורכות

 לה אין המוניות. לאסיפות אולמות לשכירת הדרושים הכספים אין
 לכל לשגר שאפשר אנשי־מנגנון או מרצים־בשכר, של מאגר גם

להרצאה. אותם המזמין חוג
ההסברה. בשטח גם רוח־ההתנדבות על לסמוך צורך היה כן על
יכלו לא הם אולם בחוגי־רעים, הופיעו הפעילים מראשי כמה

חר״ב של הרעיון את עודדו כן על שהגיעו. ההזמנות לכל להיענות
כאשר משתתפיו, בין ויכוח על המבוסם חוג בביתך. רעים חוג —

 מטרתו הזה. העולם פירסומי על ומסתמך מנחה משמש המארח
 לתודעת הזה העולם שליחות את להחדיר המיבצע: של העיקרית

 חייב מדוע שיבהירו כנים, פוליטיים לוזיכוחים לגרום הרחב, הציבור
 כוח — הזה העולם רשימת בעד הפעם להצביע לשינוי השואף כל

חדש.
 על לסמור שאפשר הוכח יותר הנרחבות האסיפות בשטח גם

ה באור־יהודה. בליל־שבת נערכה אסיפה־לדוגמא רוח־ההתנדבות.
 אורות התקינו למקום־מיפגש, גדולה חצר הפכו במקום פעילים
השכנות. הדירות מן כיסאות וגייסו

 דיעה כל להביע ולא עבודתכם בהמשך להשתתף שלא ״החלטתי
 לעמוד חייב הרשימה של הראשון שהמועמד אמונה מתוך עליה,
אישיים. נושאים על ויכוח לכל מעל

 בהצלחה, הקשה עבודתכם את שתשלימו לכם מאחל ״אני
 וזאת וצרכיה, החדש הכוח אופי את התואמת רשימה ותרכיבו

: אלה עקרונות שלושה בחשבון לקיחתכם תוך
 ככל חבריה מיספר ויהיה — בכנסת תקום אשר שהסיעה )1(

מכסימלי. בכושר תפקידה את למלא מסוגלת תהא — שתהיה
 התאמתו מועמד, כל של האישי כשרונו את בחשבון לקחת עליכם

 ושאר השכלתו, נסיונו, בכנסת, במאבק הכרוכים השונים לתפקידים
האישיות. תכונותיו
 ובויכוחים במליאה מצטמצמת אינה הכנסת עבודת כי לזכור עליכם
 לא נחתכת בהן בוועדות, מאומצת עבודה גם כוללת היא פומביים.

 על והאזרח. המדינה לגבי מכרעת חשיבות לה שיש בעייה פעם
הרשימה. עקרונות את לגלם המועמדים

 החדש הכוח של דמותו את לגלם חייבת המועמדים שרשימת )2(
 המפקפקים את ולשכנע לרשימה אהדתו את לחזק הבוחר, בעיני

בעדה. לבחור
 של העצמית ההקרבה מידת את בחשבון לקחת שיש )3(

 בהשקעת — היום ועד החדש הכוח של הקמתו מאז המועמדים
 כסימן — יכולתו לפי אחד כל וכספם, מאמציהם זמנם, מרצם,

 השליחות את ולמלא בעתיד גם עצמו את להקריב לנכונותו
הבוחר. על־ידי עליו שתוטל
 עם התייעצות אחרי שתקבלו, החלטה כל ובשמחה ברצון אקבל

 בראשה, לעמוד גא אהיה והשכבות. החוגים מכל הרשימה אוהדי
 למען הבחירות, במיבחן נצחונה למען יכולתי כמיטב ולפעול

 המדינה. ולמען עקרונותינו
בהצלחה.

אבנרי אורי

הכטזרגנוגז רימו
 האחרון. בשבוע עסוקים היו ועדת־המינויים חברי רק א /

 מתנדבים המו בתל־אביב, 14 קרליבך ברחוב מטה־הרשימה, משרדי
 טיבי ריכז אחד בחדר חצות. עד הבוקר, של המוקדמות השעות מן

 חדשים סניפים בהקמת הקשורות האירגוניות, הפעולות את גרוס
 את לתכנן הערביים, הפעילים התכנסו אחר בחדר הארץ. רחבי בכל

 חצי־תריסר היו שלישי בחדר הערבית. האוכלוסיה בקרב הפעולות
לוזעידת־היטוד. הזמנות במישלזח עסוקים מתנדבים

 ובלילה — היום שעות בכל כמעט ריק נשאר אחד חדר רק
 ועידת־היסוד. את להכין שתפקידה הוועדה ישבה זה בחדר התמלא.

 האנשים כי המתנדבים. מנגנון של המרשימה יעילותו הופגנה שוב
 כינוס הכנת של המסובכים, המקצועיים בפרטים השבוע שעסקו
 בשטח מוכר מומחה הינו מהם אחד כל ירוקים. היו לא גדול, עממי

ממ במסגרת ארציים, אירועים כמבצעי ידועים מהם כמה אירגוני.
 את כי וקבע מהיר, חשבון מישהו ערך שוב עירונית. או לכתית

 היה גם לו — בכסף לקנות היה אי־אפשר הזה ריכוז־הכשרונות
כסף. של זה סוג חדש כוח — הזה העולם לרשימת

 והתיכנון, האירגונית העבודה היקף על ילמדו פריטים־לדוגמא שני
 החדשה? לתנועה סמל לגבש כדאי האם הוזעידה: בהכנת המושקעים

הבמה? תיראה כיצד
 של הצעות המכינה הוועדה שולחן על מונחות היו יומיים תוך
 לסמל, הצעה נבחרה חינם. עבודתם את שתרמו — בעלי־שם אמנים

 התוכנית ציור). (ראה הכנס בליל הבמה תיראה כיצד נקבע ואף
 לבוני־ לנגרים, לשלם צורך היד, זה משלב והחל — לביצוע נמסרה

 רשת והתקנת האולם, שכירת דמי עם יחד לסבלים. תפאורה,
רשינזת בקופת רציני חור הוועידה תעשה המיוחדים, הרמקולים

 באור־ אסיפת־עם וגדולה ותיקה מפלגה ערכה לכן קודם יום
 בה זו, באסיפה לא־כן האדיש. הקהל התפזר רגע 20 כעבור יהודה.

 לאחר־ עד בערב, 8.30מ־ מקומו על נשאר הקהל כהן. שלום נאם
ה המועצה ראש בהשתתפות רפ״י, מטעם אסיפה משתתפי חצות.

 למשתתפי והצטרפו ,מאולם־ד,קולנוע אסיפתם בתום יצאו מקומית,
הזה. העולם אסיפת
 באו הם טעה. הוא מישהו. צעק האסיפה!״ את לפיצץ באו ״הם

 נמשך הפעילים, אחד בדירת קפה, ספל על ולהבין. להתווכח לשמוע,
 ידי לחצו השיחה כתום בלילה. מאד מאוחרת שעה עד הוויכוח

 הצעירים המנהיגים מן שניים חדש כוח — הזה העולם נציגי
 לשעבר. מפא״י סניף מראשי שניהם המקום, של ביותר הבולטים

הבטיחו. איתכם,״ ״אנחנו
 — הזה העולם ברשימת תמיכתן את שהביעו מקומיות׳ קבוצות

 במישור שיתוף־פעולה גם יתכן אם לברר באו לכנסת, חדש כוח
 על חדש כוח — הזה העולם פעילי הודיעו בטרם כי המקומי.

 מספר הספיקו המקומית, למועצה לבחירות רשימה להגיש כוונתם
בלתי־תלויות. רשימות להקים אחרות קבוצות

 של דרך לחפש כדי יחד, הנציגים כל התכנסו השבוע באמצע
 האלה הבחירות כי הוכיחה לכשעצמה, זו, תופעה שיתוף־פעולה.

 התהליך מורגש באור־יהודה גם וכי קודמותיהן, מכל שונות יהיו
 על להתגבר יצליחו לקוזת, יש הפעם, אזרחית. התעוררות של

החדש. בכוח הישן השלטון את להחליף כדי הפיצול, מינהגי
 מראשי אחד באשקלון. ונשנתה חזרה עצמה התפתחות אותה

 מירצו ואת מכוניתו את משרדו, את העמיד גלעדי, נעים המתנדבים,
 אצל כספים גייס שלו, כיסו לתוך נבר הוא הרשימה. לרשות
 תושבי־ הרשימה. של מקומי מטה מתקין והחל אחרים, אוהדים
 שבבניין־העיריד, במשרד אליו לפנות יוכלו בכך, המעוניינים הדרום,
אשקלון. 3084 טלפון הישן,
 להסתפק שלא הפעילים, מצד הדרישה, הועלתה באשקלון גם

הת של האפשרות את גם שוקלים הם בלבד. הכנסת על במאבק
להכ ההצעה את יביאו לפני־כן אולם העירוניות. לבחירות ייצבות
 הצהירו המקומיות,״ בבחירות ״הופעתנו אסיפת־עם. של רעתה

 חדש כוח באמת עומד הזה העולם מאחורי כי ״תוכיח המתנדבים,
 הפשוט, העם תוך אל ממש היורדים עמוקים׳ שורשים בעל כוח —

הארץ.״ רחבי בכל

לערבים,^: הסברה
 רשימת של לפעולות־ההתנדבות שנרתם
 לפועלים מחלק חדש, כוח — הזה העולם

ראשון. כרוז־הסברה תל־אביב באזור הערביים

המערכת, ראשביהודה אור
ב־ כהן, שלום

 העולם רשימת של הראשונה אסיפת־העם
באוון־יהודה. שנתקיימה חדש כוח — הזה

ב לוועידה הצעה
את שהציע בארץ, הידועים התפאורנים אחד בידי דה

 הזה, העולם בסמל משתמש הוא בהתנדבות. עבודתו
 השולחן, על הבמה. בקישוט חוזר כנושא השואג, האריה

לכנסת. — חדש כוח — הזה העולם רשימת הכרזה:
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