
)3 מעמוד (המשך
 היא בו החמור הכלכלי המשבר מן ראל

 נעדרת הישראלית הכלכלה ובכלל: נמצאת.
יסודיים. ומחשבה תיכנון
 צעיר של דעותיו נמרץ בקיצור הן אלה
 לחוגי המקורבת למשפחה בן ,21 בן תוניסי

 כאן, הכרתי אותו ואשר במולדתו, השלטון
ללימודים. כחבר

ו ממני במאבקכם! הצלחה לכולכם! ד״ש
 מדי החוטפים ישראלים, הרבה הרבה מעוד
 ובולעים הזה, העולם את בשבוע שבוע
ברעבתנות. אותו

 לרפואה סטודנט דוגל, מיכאל
בלגיה בריסל, של באוניברסיטה

השאר ובל יגאל פינחס,
 אמר סוציאליסט, המתקרא שר־העבודה,

 לומר יכול ציניקן רק בארצנו. רעבים שאין
 לראות שלא יכול עיוור רק דומה. משהו

המצב. את
 שר־ כבוד גם שותף הזה למצב אגב:

 מפינחס פחות לא אלון, יגאל העבודה,
השאר. וכל ספיר

 אלון ספיר, אשכול, שבחבורת לי ברור
 לי ברור מובטלים. גם אין רעבים. אין וכו׳
 (כמו שר־האוצר של הטיפוחים שילדי גם

בבע נתקלים אינם ואחרים) פדרמן הלוי,
 לא אך המכולת. בחנויות אשראי של יות
המצב. נקבע אלה פי על

ה ואל הפועלים אל שר־העבודה נא ילך
 ידע אז או, למצבם. אותם וישאל פקידים,

ו מאות של הכלכלי מצבם על האמת את
ישראל. מאזרחי אלפים

חולון טוברניצקי, ג. ס.

החדש הכוח הנהלת
 הדו״ח על הערות כמה להוסיף לי הרשו

 הזה (העולם החדש הכוח ועידת על שלכם
ב־ שהופיעו הרבים הסילופים לאור ),1529

מ נבעו מהם רבים אשר אחרים, עתונים
בורות.

 נובע בעיצובו, שהשתתפתי התנועה, תקנון
 הפסולים ההרגלים מכל להתרחק הרצון מן
 מיבנה מראש ולכונן הישן, המישטר של

 של ולצרכיה למגמותיה שיתאים תנועתי,
לוחמת. דמוקרטית תנועה

 של הנבחר היו״ר כי קובע התנועה תקנון
 הרכב וכי התנועה, הנהלת את ירכיב התנועה
התנועה. מרכז אישור טעון ההנהלה

 עת, בכל מכן, לאחר רשאי מצידו המרכז
 במקרה התנועה. להנהלת אי־אימון להביע
הה את לפזר התנועה יו״ר חייב זה מעין
 הצליח לא ואם חדשה, הנהלה ולהרכיב נהלה

אי את לקבל היו״ר
 להנהלה המרכז שור

 נסיונות שני לאחר
להת עליו רצופים,

 ולכנס מכהונתו פטר
חדשה. ועידה
המר מחברי חלק

 בבחירות נבחרו כז
ה בוועידה אישיות
 נוסף חלק אחרונה.

הסני על־ידי ייבחר
והחטיבות. פים

ה הרכבת אופן על
 ביקורת נמתחה הנהלה

 מבקרים נמנעו לא כך אגב שונים. מצדדים
 העובדות את מלסלף ביודעין, חלקם שונים,

לצורכיהם. אלה עובדות ו״להתאים״
 אפשר אמת, אלה? בטענות אמת יש האם

 לקבוע, אחר. באופן ההנהלה את לבחור היה
ה חברי כל את תבחר הוועידה כי למשל,

 הנהלה אז נבחרת שהיתר, לוודאי קרוב הנהלה.
 צירי כי ולא־הומוגני, מקרי היה שהרכבה
ה חברי כל את עדיין מכירים אינם הוועידה

ה יכולתם את לא ולבטח החדשה, תנועה
במקרה מוצעים, שהיו אלה כל של אישית

להנהלה. כמועמדים זה, מעין
 מי־ גוף זה ויכוחים. מועדון אינה הנהלה

 את ולהפעיל ביעילות לפעול הצריך בצעי,
 היה כיצד לתאר בנקל ניתן וחבריה. התנועה

 בלתי־הומוגני• היה הרכבו אילו זה גוף פועל
ה פירושה — זו הצעה מתקבלת היתד, אילו

 עבודת כל של מוחלט שיתוק היה אמיתי
התנועה.
 הבחירה את להעביר — אחרת הצעה היתד,
 היא כי מכריע, ברוב נדחתה זו הצעה למרכז.
 מתקבלת היתר, אילו מקודמתה. יותר גרועה

 שקורה כפי מטורף, מירוץ־שדים מתחיל היה
 בעד ״תצביע של הישן, המישטר במיפלגות

ו לאלמוני״, קולות וכך כך תמורת פלוני
 של הנהלה ״נבחרת״ לודאי קרוב היתר,

הומו בלתי גוף וכר, ראשי־סיעות עסקנים,
 ״קואליציוני״, ומימכר מקח על מיוסד גני,

 לא אך ומריבות, ויכוחים כל־כולו שלמעשה
____________________והפעלה. עולהפ

עבו ולאפשר כזה מצב בעתיד למנוע כדי
שו שיטה להציע הוחלט ויעילה, תקינה דה
ל קיימת בהן הישנות, במיפלגות מהנהוג נה

 החרדים עסקנים של מתמדת התרוצצות רוב
 העדפת מתוך רבים, ובמקרים לכיסאותיהם
שלהם. האישיים האינטרסים

 ״נשיאותי״. אינו שנתקבל ההנהלה״ ״סעיף
 את אמנם מרכיב התנועה או ההנהלה יו״ר

 המהווים אישים מצרף הוא ואליה ההנהלה,
 גם אך יחד. לעבוד המסוגל צוות עמו יחד
 להביא צריך הוא ההנהלה. יו״ר מוגבל כאן

 לאשר יכול המרכז המרכז. לאישור זד, הרכב
 לאחר להביע יכול גם והוא לאשר, לא וגם
אמון. אי מכן

ה האם י ישראל ממשלת מורכבת כיצד
 שלא. ודאי בנפרד? שר בכל בוחרת כנסת

ה את מחברי־הכנסת אחד על מטיל הנשיא
 ומעשר, המרכיב ממשלה. להרכיב תפקיד

ה המרכיב הכנסת. לאישור מובא המרכבה
ל להתפשר, עליו בקשיים, נתקל ממשלתי

 יש אך המקח־והמימכר, במלאכת אמן היות
 שידוע שרים, לממשלה יצרף שלא להניח,
 ולא הממשלה לעבודת יפריעו כי מראש
עימם. משותפת לעבודה אפשרות כל תהיה

 היא הממשלה אצלנו, הנהוג החוק מבחינת
 ובהתפטרותו הממשלה, ראש של ממשלתו

כולה. הממשלה נופלת
 הארצית. הוועידה ע״י נבחר התנועה יו״ר
 מכריע, ברוב שנתקבל החדש, התנועה תקנון
 זה בשלב לפחות התנועה, חברי כל כי קובע
 בעלי הינם חברים, אלפי מונה אינה עוד וכל

 ובכן, בוועידה. והצבעה השתתפות זכות
 ואומרים דעתם מגלים התנועה חברי מרבית

 בראש יעמוד שפלוני לכך מסכימים הם כי
 הנהלה וירכיב בתפקידו פלוני יכשל ההנהלה.

ה מכן לאחר תוכל הרי בלתי־מוצלחת,
 כעבור המאוחר לכל המתכנסת הבאה, ועידה

 לבחור לה, שקדמה הוועידה ממועד שנתיים
זה. לתפקיד אחר באדם

 ב־ ,מצויד זו מעין דמוקרטית שיטה האם
 ראשי מוכנים האם ? כלשהי אחרת מיפלגה

? זה מעין בסיכון לשאת המיפלגות
 טעם כל אין כן על מנגנון. אין לתנועתנו

 כל החסרים פוליטיים, אישים להנהלה לצרף
 כפועל הרי כאלה, יצורפו אם ביצוע. יכולת

ל יכולים שהם מובן מחלקותיהם. את ישתקו
 צריך זה ענין אבל שישפיעו, ורצוי השפיע

התנו של הפרלמנטריות במיסגרות להעשות
המבצע. בגוף ולא עה,

ש כושר־ביצוע, מילת־גנאי. אינה יעילות
 דבר אינו חיוביים, עקרונות לו קודמים
שלילי.

 תל-אביב עורך־די!, זכרוני, אמנון
המפד״ל פדר והפל

 רהצעה כי כנראה, שוכחים המפד״ל עסקני
 )1529 הזה (העולם החסימה אחוז את להגדיל
כבומארנג. לפעול יכולה
קצר זמן כעבור תתקבל. שהצעתם נניח
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