
מדי. ידהר קצת הממשלה את להרגיז העלול פוליטי קו לנקוט אם שוקלת כשהיא או
האפורה. המציאות זוהי

 כבר ושהגיע מכנסת'׳לכנסת, העולה הח״כים, של הממוצע הגיל מן יותר חשובה היא
!)40 לגיל מתחת איש היה לא האחרונה (בכנסת .58ל־

 שהח״כיט העובדה מן הח״כים. של האישי כשרונם) חוסר (או מכשרונם יותר חשובה היא
 מושג לקבל טורחים ושאינם — בהם מושג להם שאין בדברים פעם לא עוסקים הנכבדים

חוק. מחוקקים שהם לפני בהם
!זה למצב קץ שים :לך קוראת רשימתנו

שינוי! שיחולל למאמץ ידך תן

!ומסח 11(1110 שלח
^ י

״קומנדו״? המילה פירוש מה
 האוייב. לקוזי מעבר הרחק לבדה לפעול המוכנה צבאית יחידה הוא הקומנדו
 מסורבלת שרשרת לו אין סדיר. צבא של המסורבלים לנוהלים כפוף אינו הקומנדו

 להחליט היחיד הלוחם של יכולתו על היחיד, הלוחם יוזמת על הדגש את שם הוא פיקוד. של
במהירות. ולבצע

דו מנ קו  נע הוא סלולים. לכבישים זקוק הוא אין לכן מסובכת. לאפסנאות זקוק אינו ה
 מאחורי המתנועע האדיר הכלכלי המנגנון על ומצפצף בלתי־סלול־ת, בדרכים במהירות

ברעב. מת הסדיר הצבא היה ושבלעדיו מסורבל, סדיר צבא כל
 שמשון, שועלי של אנשי־קומנדו ראשיה, בכנסת. לפעול רשימתנו רוצה אלה כללים לפי
 ימשיכו הם העתונאית. בזירה בלתי־נלאה מאבק שנית 15 במשך אלה כללים פי על פעלו

בכנסת. זו במלחמה
 ג׳וכים יחפשו לא הם לנו. אין כי - כלכליים לאינטרסים ידאגו לא הס

 אין כי - גדול מנגנון לכלכל יצטרכו לא הם לנו. אין כי - לעסקנים
לנו.
בלבד. העקרונות פי ועל עקרונותיהם, פי על לפעול לעצמם להרשות יוכלו הם

משוא-פנים. כלי מורא, כלי
לכנסת. מחוץ כמו בכנסת,

? בכנסת 1■עש חם *ה
להם. שתעניק בכוח כמובן, תלוי, זה

 מוכנה היא אם - גדולות בכנסת לחולל יכולה קטנה סיעה גם אולם
ללחום.

 מעל דעת־הקהל את להזעיק שלוזתה׳ את להפר הכנסת, מצפון את להטריד יכולה היא
דוכן־הנואמים.

 האמת את לומר כדי מוסכמים, שקרים לפסול כדי מהפכניים, רעיונות להשמיע כדי
 משפטים. בכמה די ארוכים. בנאומים צורך אין — הבלתי־נעימה

אזרחים נגד הביורוקראטי המנגנון של העוולות כל על שאילתות להגיש יכולה היא
חסרי־ישע.

 למיניהם. וחוקי־ד,כפייה חוקי־התועבה את להחליף כדי הצעות־חוקים להגיש יכולה היא
 המדינה, ברחבי גדולות ציבוריות מערכות הכנסת כותלי מבין ליזום יכולה היא

המדינה. פני לתיקון בעלי־הרצון־הטוב את וילכדו הארץ את שירעישו
 שנתיים לפני הצבאי המימשל על בהצבעה כמו - מיוחדים ובמיקרים

 הכרעות אחד!) כקול (ואפילו מעטים בקולות להכריע יכולה היא -
גורליות.

— השלטון פני בעיצוב פעיל באופן להשתתף תוכל היא יותר, רב כוח לה תעניק אם
 שלטון החלפת לשם בקולותיה השימוש על־ידי אלא קואליציוני, מקח־ומימכר על־ידי לא
פחות. רע בשלטון רע נוכחי□ קומץ דיקיס, □□סלי□

ערה תנועה מלאים, שולחנות
 את לכסף. זקוקה היא זה בשביל זה. מנגנון לכלכל צריכה היא מנגנון. יש למפלגה

 בדרך — המדינה מתקציב או המאוחדת, היהודית המנבית מן רק לקבל יכולה היא הכסף
אחרת. או זו

 ג׳ובים להם לסדר צריכה המפלגה לפרנסה. זקוקים העסקנים עסקנים. יש למפלגה
המדינה. במנגנון

 הם במערכת־הבחירות. מודעות־הענק בעד משלמים הם בעלי־הץ. יש למפלגה
אחרות. טובות־הנאה ולהרבה־הרבה לרשיונות־ייבוא לאחר־מכן זקוקים •

 ריבית ניתנת בארץ נמוכה. בריבית לאשראי זקוקים המשקים משקים. יש למלפגה
בחשבון. זאת לקחת חייבת המפלגה הממשלה. פקודת לפי רק כזאת

לזכיונות. לרשיונות, לכסף, זקוקים אלה מיפעלים כלכליים. מיפעלים יש למפלגה
לקואליציה. להצטרף אם למשל, מחליטה, כשהיא מזכירוודהמפלגה, עיני לנגד עומד זה כל

הכנסת פני את תשנת היא
אהדת. לנהוג האחרות הסיעות את תכריח היא נוכחותה בעצם

שרירותי. פחות קו הקואליציה על תכפה היא תקיף. יותר קו האופוזיציה על תכפה היא
 סגנון - חדש סגנון בו תנהיג היא לבית. חדשה אווירה תכנים היא

 פחות שנה מעשרים יותר - 35 הוא הממוצע שגילה סיעה התואם
הבאה. הכנסת של הממוצע הגיל מן

 שאיני ישיבות עבור שכר יקבל לא שח״כ כדי הכנסת, תקנון שינוי למען תילחם היא
בהן. משתתף
 לפתוח יהיה שאי־אפשר כך - בכנסת קוורום להנהיג תדרוש היא
הח״כים. ממספר מחצית לפחות כנוכחות אלא החלטות ולקבל בדיון

ובעיקר:

חדשה התחלה תקווה היא
המדינה. בתולדות נקודת־המיפנה את תסמל היא

 הישנות־נושנות, המפלגות של המוחלט המונופול את תשבור היא
היוולדה. מיום שלהן כבתוך ככנסת שעשו

 בישראל בעלי־הרצון־הטזב לכל תקרא והיא — המדינה פני את לשנות שאפשר תוכיח היא
ולוחם חדש לכוח להתלכד

 ושינת
 - הזו! ודס8וו1

חדש כוח


