
ת ת ע ח ם!1ד
 — הזה העולם רשימת על השבוע שאיימה ביותר הרצינית הסכנה

 החוץ. מן מפגיעות ולא פרובוקציה מפעולות נבעה לא חדש כוח
אוהדיה. על השתלטה אשר מופרזת תחושת־בטחון על־ידי נוצרה היא

 עמודים (ראה מונרבי באולם בליל־שבת שנערכה לוועידת־היסוה
 ולפתוח המועמדים, רשימת את לאשר תפקידים: שני היו )3־2

 חתימות 750 דרושות החוק לפי ההמוני. ההחתמה מיפעל את חגיגית
 הרבה רב מספר דרוש למעשה אולם זכות־בחירה, בעלי של

 תקלות מחמת אם — ייפסל החתימות מן שחלק ספק אין כי יותר.
הרשימה. הגשת את להכשיל מכוזנים נסיונות מחמת אם ברישום,

 החתימות במספר די לא אולם כמתוכנן. בוצעה בסוגרבי ההחתמה
 עשוייה חתימה כל חתימות. בהוספת חיוני צורך יש הובטח. שכבר
הבחירות. לוועדת הרשימות יוגשו בו ביום חשיבות בעלת להיות
 חתמו שלא הרשימה, אוהדי כל אל בקריאה לצאת הוחלט כן על
 הם ובטוחים. שאננים יהיו לבל הרשמיים, הטפסים על עדיין

העיקריים: ההחתמה ממרכזי אחד אל שעות 48 תוך לפנות מתבקשים

 מטה ;8 גליקסון רחוב הזה, העולם מערכת — בתל־אביב •
 ;14 קרליבך ברחוב חדש, כוח — הזה העולם רשימת של הבחירות

 ,24 העם אחד רחוב הזה, העולם מפיצי ובניו, טופל דויד אצל
בערב. 9 עד בבוקר 9 משעה
 מרכז חדש, כוח — הזה העולם רשימת מטה בחיפה: •

 בבוקר 9מ־ השופרסל, מעל ב׳, כניסה 124 הנשיא שדרות הכרמל,
בלילה. 10 עד

 דירת חדש, כוח — הזה העולם רשימת מטה — בירושלים •
חצות. עד בערב 7 משעה ,21 הנגיד שמואל רחוב בן־משה, יהודה
 האחרון. בגליון שפורסמו בארץ, תחנות־ההרשמה שאר וכן

 תל- באזור לפעולה שהתנדבו הפעילים, כל נקראים לזאת נוסף
 במטה בערב 8 בשעה )1.9.65( זה רביעי ביום להתרכז אביב,

 דן. גוש במרחב החתמה למיבצע ,14 קרליבך ברחוב הרשימה,
 רכבם. את להביא מתבקשים המתנדבים בעלי־הרכב

הרשימה. בפני העומד הראשון המעשי היעד זהו

 לפני שהוצגו .הרשימה, מועמדי הם י
 המנחה העיקרון היסוד? ועידת באי ■!3

 לשם בעלי־שם מחפשים אין היה: בהרכבה
 חשוב הכיסא אשר אישים לא אף קישוט,

 הורכבה כן על העקרונות. מן יותר להם
מסי את הוכיחו שכבר מלוחמים הרשימה

 הראשונים שני השונות. בחזיתות רותם
 לפי אחריהם, בהן. ושלום אבנרי אורי הם

הסדר:

הו יליד ,31 בן ארנפלד: דויד •
ה תנועת בוגר כתינוק, ארצה עלה לנד,

 בחי״ש, שירת העצמאות במלחמת צופים.
החלו התנועה בשליחות מכן לאחר נשלח

 הכשרה, קבוצות אירגן שם להולנד. צית
 ההכשרה חברי עם הצטרף ארצה שובו ועם

 של פנים מזכיר היה העמק. בית לקיבוץ
המת שורת של המייסדים מראשוני הקיבוץ.

 של המרכזית הוועדה כחבר נבחר נדבים,
 המישטר תנועת מרכז חבר היה זו. תנועה
 הדמו־ למען הסטודנטים ועד ומפעילי החדש,

 בהפגנת השתתף זה, בועד כפעיל קראטיה.
 בשבת לבון, פינחס הדחת נגד הסטודנטים

ב חלקו על ונעצר ,1961 של השחורה
 הישראלית המועצה את מרכז כיום הפגנה.

 ללא ״פיתוח מפעילי יהודי־ערבי. לשיתוף
 נעצר לגליל. מסע־ההפגנה וממארגני נישול״

זה. במסע חלקו בשל
 ליהלומים, הבורסה בהנהלת הבר הוא
בע״מ. קרן יהלומי חברת של כללי ומנהל
 תל- יליד ,30 בן :זכרוני אמנון •

 עוד גאולה. תיכון בית־ספר בוגר אביב,
 משרד מטעם ריכז גימנסיה תלמיד בהיותו
להתנדבות נוער חוגי והתרבות החינוך

גלעדי

זכרוני ארנפלד
 לעזור כדי ארצה, ושב הבריטי הצבא מן

 לראותו רצה שלא העליון, הנציב בגירוש
כרב־סרן. מצה״ל השתחרר שנית. כאן

 עיצוב למען ללחום גם עליו כי החליט
באו משפטים ללמוד הלך המדינה, דמות

עורך־דין. כיום העברית. ניברסיטה
 חל- יליד ,28 בן ל ברנע יורם •
 עיינות, החקלאי בית־הספר את סיים אביב.

הרא החוזה — ניר בית לקבוצת והצטרף
בישראל. בקר לגידול שונה
 כטוראי שירת לצה״ל, התגייס 1954ב־
 כרפתן מכן לאחר עבד הצנחנים, בחיל

שיח עם אחדות־העבודה. של אייל בקיבוץ
 הוא בו הפירסום, בענף התמחה תרו
היום. עד עובד

 כפייה למניעת הליגה את להחיות עזר
 אחדים חדשים לפני עד שימש דתית,

הליגה. של כללי כמזכיר
 יליד ,43 בן משה: כן יהודה •

 .1939ב־ עליית־הנוער עם ארצה עלה ברלין.
המתגייסים לראשוני הצטרף שנה כעבור

מזרחי

לעולים. ועזר עברית לימד שם במעברות,
 מאוחר אך באצ״ל, שירת צעיר כנער

 לשירות המצפוניים למתנגדים הצטרף יותר
 ירושלים. באוניברסיטת משפטים למד צבאי.
 האדם, זכויות לטען הליגה חבר כיום הינו

 היה המאוחדות. האומות לארגון המסונפת
 אזרחיים, נשואין למען הליגה מייסדי בין

עורך־דין. כיום כמזכירה. גם ושימש
 רוסיה. יליד ,48 בן :סגל שמואל •
ב לימודיו את סיים ,1926ב־ ארצה עלה

בתל־אביב. בלפור גימנסיה
 רשימת מועמדי מבין הלוחמים וותיק

 נסע 1937ב־ חדש. כוח — הזה העולם
הבינלאו לבריגאדות שם הצטרף לספרד,

 עם הפאשיסטים. צבא נגד שלחמו מיות,
קי שם לאנגליה, עבר ספרד מלחמת תום
 בארץ־ישראל העליון הנציב כי הודעה בל

בארץ. בחזרה לראותו רוצה אינו
 לימודיו את סיים הנדסה, למד באנגליה
במל כמהנדס. שם עובד והחל בהצטיינות

 הבריטי, בצבא שירת השנייה העולם חמת
ה הצבא כנציג מונה הקרבות תום ועם

 באוסטריה המעצמות ארבע בוועדת בריטי
הכבושה.

התפטר בארץ העצמאות מלחמח פרוץ עם

 של השני בגדוד חייל היה הבריטי. לצבא
 בנגאזי בחזית לחם העברית, הבריגאדה

ב נשאר איטליה, ובחזית בצעון־אפריקה
הבריחה. באירגון הפעילים כאחד אירופה
הש בצה״ל, וסמל־צלפים כצלף שירת

חורב. ובמיבצע לאטרון בקרבות תתף
ההס במחלקת עבד ,1949ב־ שיחרורו, עם
מכן לאחר ירד מפא״י. מרכז של ברה

 הראשון ועד־התושבים כראש נבחר לאילת,
 המכון של הראשון המחזור בוגר שם.

ברל. בבית מפא״י של ולמחקר להשכלה
 הפגנתי, באורח מפא״י את עזב 1961ב־
על כמחאה בה. חברות שנות 17 אחרי
 שלו פינקס־החבר את הניח לבון, הדחת

 ירושלים, תושב כצנלסון. ברל של קברו על
גרעיני. לפירוז הוועד מזכיר 1962ומ־

 בפרס נולד ,39 בן :גלעדי נעים •
 צעיר מגיל פעיל היה .1950ב־ לארץ ועלה

 מטעמה נשלח הציונית, החלוצית בתנועה
 הבלתי־ עלייתם את שם לארגן כדי לחו״ל
לישראל. יהודים של חוקית
 פעמיים שם נידון בעיראק, אסיר־ציון היה
ציונית. פעילות בגלל למוות

 עלותו אחרי גם ציבורית בפעילות המשיך
התקרבות למען פעיל במעברה. חי ארצה,

כרגע סגד
 שם מוציא אשקלון, תושב יהודית־ערבית.

ופולקלור. סיפורי־עם ומחבר מקומי עתון
ם • ב נולד ,27 בן מזרחי: שלו

 הוא סיפורו .1951ב־ ארצה ועלה בגדאד
 עם מייד השניה״: ״ישראל של סיפורה
 למעברת משפחתו עם נשלח ארצה עלייתו
 מלאו בטרם אור־יהודה. כיום — ב׳ סקייה

 כנערים שלא אלא כפועל־בניין, עבד 13 לו
 שלום* הצליח מצב, לאותו שנקלעו רבים

עבודה. כדי תוך השכלה לרכוש
 בשורות לו בא הפוליטי בשטח נסיונו

חק להכשרה הצטרף הוא וחרות. בית״ר
 מכן ולאחר בנורדיה, זו תנועה של לאית

הת אף בית״ר הכשרת במסגרת באמציה.
 הסדיר שרותו את סיים הוא לצה״ל. גייס

 קבע שירות על מכן לאחר חתם בנח״ל,
אור־יהודה. תושב פועל, כיום בחיל־האוויר.

 ב־ נולד ,46 בן :גרוס טיבי •
 ללמוד ונכנס 1933ב־ ארצה עלה צ׳כיה.

הת הוא בפרדס־חנה. החקלאי בבית־הספר
 במשטרת לשרת נשלח ומטעמה להגנה, נדב

.1940 שנת עד היהודיים הישובים
 לצבא המתגייסים ראשוני בין נימנה
 ב־ ראשי כמדריך מונה 1945ב־ הבריטי.

 הבריטי הצבא של המרכזי מחנה־האימונים
בסרפנד.
 הצבא מן השתחרר העולם מלחמת בתום
 של למנגנון־הקבע מייד הצטרף הבריטי,
מ שקיבל הכוח מפקד היה 1947ב־ ההגנה.

 הוא בנתניה. דורה מחנה את האנגלים ידי
 בחזית לחם ,76 בגדוד פלוגה מפקד מונה

 כניסת עם הראשונה. להפוגה עד לטרון
 בראש הועמד ההתארגנות לתקופת צה״ל
 ו־ לסמלים בית־הספר של המדריכים סגל

רבי־סמלים.
 המיוחד, לחינוך התמסר האזרחיים בחיים

 לעבריינים עוגן מוסד את לידיו קיבל
 ממשרד התפטר שנים שלוש לפני צעירים.

 פרטיים. במוסדות־חינוך עבד הסעד,
★ ★ ★

 אורי גם צריך היה התוכנית, פי
המועמדים. ברשימת להופיע דייוזים

 פארלמנטא־ לקאריירה שאף לא עצמו הוא
 עם הזדהותו את להביע רק רצה רית,

ב אחרון להיות ביקש כן על הרשימה.
המועמדים. רשימת
 של העקרונות עשרת פירסום עם אולם
 את ראה חזש, כוח — הזה העולם רשימת

 הראשון. הסעיף מן להסתייג נאלץ עצמו
ו המוסרי כוחו בחישול דוגל זה סעיף

 ראה לא כסרבן־מלחמה, צה״ל. של המעשי
 זה, בסעיף לתמוך אפשרות דייווים אורי
ייכלל. לא ששמו ביקש ולכן

 כי היטב, הבהיר הוועידה בסוף אולם
 לא זה מסעיף מטעמי־מצפון ההסתייגות

 והוא העקרונות, יתר אל יחסו את שינתה
ברשימה. ביותר פעיל להיות ממשיך

 ברשימת התשיעי במקום שהוצג *
 מרצונו ויתר בן־עזר אהוד שהסופר אחרי

למענו. זה מקום על
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,* תל־אביב

מדין לכל כסף
 חדש כנסת בית של להקמתו התוכנית

 קיימים שבה בתל־אביב, רמת־החייל בשכונת
 למתפללי בתי־כנסת מארבעה פחות לא כבר

 תושבי את לאחרונה מסעירה שונות, עדות
השכונה.

 שביקשו במקום, התימנית העדה מבני כמר,
 בהתנגדות נתקלו בית־כנסת, לעצמם להקים
 די ״יש החילוניים. שכניהם מצד עיקשת

 כמה התמרמרו שלנו,״ בשכונה בתי־כנסת
 ברמת־החייל כי הסבירו המקום, מתושבי

מניינים. שני כל על אחד בית־כנסת יש
 לקידום חשובים יותר קצת דברים ״יש

הס בית־כנסת,״ עוד הקמת מאשר השכונה
 י עורך־הדין אל פנו הם המתנגדים. בירו

 צו־מניעה, באמצעותו הגישו פישמן, אברהם
בש נוסף בית־תפילר של הקמתו כי טענו

 עליהם תכפה דתי, אופי לה תשווה כונתם
 את ותטריד מצפונם לפי שאינו אורח־חיים

מנוחתם.
 הסבירו, בתי־כנסת,״ ארבעה בשכונה ״יש
 הקמתו על שיאסור המשפט מבית ביקשו

נוסף. אחד של
 את טמנו לא הדתיים גם הכסף? מאיפה

 לביטול נגדית תביעה הגישו בצלחת, ידיהם
 התל־ השלום שופט דחה השבוע הבקשה.

 הנגדית, התביעה את טרייביש, יהודה אביבי,
 של בבקשתם לעיין מקום יש כי הסביר

החילוניים.
 במקרה, כימעט המשפטי, הדיון כדי תוך

 כסף לכם יש ״מאיפה שאלת־המימון. צפה
פישמן. שאל בית־הכנסת?״ להקמת
 כסף?״ לנו יש מאיפה אומרת זאת ״מה
 מהעירייה!״ ״קיבלנו הדתיים, תמהו

 מונה עצמם הדתיים לדברי מעניין: פרט
 בבית־הכנסת הפוטנציאלי המתפללים קהל
 איש, לעשרים ״קרוב להקים מבקשים שהם

וחגים.״ בשבתות
 היא אם העירייה, מתקציב יישאר ״מה
קבו לכל ל״י אלף 15 הבחירות ערב תחלק

 ■- החילוניים. שאלו איש?״ עשרים של צה
 גם לפסוק כנראה, יצטרך, בית־המשפט

זו. עדינה בשאלה

חינוך
ונול״ל״״ם \ורמים

 כתב מי יודעים. לא הרצל? היה מי
 אמר מה זוכרים. לא הציפור״? ״אל את

יודעים. לא מהר־סיני? כשירד רבנו משה
ה הסתדרות מטעם ועדת־החקירה חברי
 כדי מכר, הגלילי לכפר שבאו מורים,
 היסודי החינוך בעיות על מקרוב לעמוד

 ילדי שגילו הבורות לשמע נדהמו במקום,
המקום.
ל הוזמנו כי שכחו הם תדהמה מרוב

ה בית־הספר מנהל של ביוזמתו כפר
ה על לעמוד כדי אל־חטיב, אחמד מקומי,
 בגלל בניהולו, לדבריו, נתקל, בהם קשיים
ב מתמיד וגירעון מתאים, מיבנה חוסר
הכפר. של מועצת־ד,חינוך קופת

 ועדת-החקירה מתאונן?״ אתה ״מה
ה כי לבסוף גילתה המדוכה, על ישבה
ה הוא בית־הספר בניהול העיקרי קושי
 קובע: שלה בדו״ח 6 !סעיף עצמו. מנהל
 השלטון, עם פעולה ישתף לא הוא ״אם
 תוקם ההרסנית, מהפוליטיקה יתרחק ולא

 הזה.״ המנהל במצב לעיון ועדה
 הוועדה זקפה הכפר ילדי של בורותם את

 המנהל. של הפוליטיות דעותיו חשבון על
 ״נוסף.״ קלוקלת: בעברית הדו״ח, ממשיך

פולי השקפות לו יש הזה שהמנהל על
שלי גורמים עם פעולה משתף הוא טיות,
 הודה עצמו שהוא כפי גלוי, באופן ליים

בכך."
 גילה זאת השליליים? הגורמים הם מי

 בכל ורגל יד לו שיש הצבאי, המושל
 הזמין הוא חינוכיות. בשאלות גם עניין,

 פרנסה לחפש לו הציע לשיחה, אחמד את
אחרת•
 את המושל שאל מתאונן?״ אתה ״מה
 הוא יותר?״ טוב ״בברית־המועצות המנהל,

 השחורה, ברשימה נכלל שמו כי לו רמז
 שהוא העובדה מליבו נשכחה לא וכי

ה הדמוקראטייס, המורים בסיעת חבר
במק״י. קשורה
 השביר״ נבהל. לא )38( אל־חטיב אבל
 אולי נוספות. ועדות־חקירה להזמין הבטיח

 ר־ להזנחה אחרות סיבות תגלינה הן
הכפר. ילדי חינוך בשטח שוררת

1460 הזה העולם


