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 מח״צבת החושבת ■שואל
חוש הזה-מח חשדם לימיו
מנוסי דירי כספי משה דו
ופיזמונאי עיתונאי לפסיכולוגיה בכיר מרצה

ב״ש־ש עווו
צייר

סווס מוסקה
סופרת

בפסיכו בכיר מרצה כספי משה ד״ר אני
העב באוניברסיטה ובחינוך חינוכית לוגיה

 אצביע ילדים, לשלשה ואב בירושלים, רית
חדש. כוח — הזה העולם רשימת בעד

 ב״סי- יילחמו שילדי רוצה שאיני משום
 ב־ — וילדיהם השישי, או החמישי בוב״

התשיעי. או השמיני ״סיבוב״
משלו ורוחנית נפשית רחוק שאני למרות

המסויים. השבועון רבעי שת
 וחיה שורשית מחשבה על שנוסף משום
 העולם תנועת והבטחון, המדיניות בתחום

 היחידה התנועה היא חדש כוח — הזה
 על- בעיקרן מודרכות בכנסת שפעולותיה

 עם ומקוריים כנים התמודדות נסיונות ידי
המדינה. תושבי של המגוונות הבעיות

 חדש כוח — הזה העולם בעד מצביע אני
ויחידה: אחת מסיבה לכנסת

 הששית בכנסת אבנרי אורי של פעולתו
 ויוצאת־דופן מקורית עקשנית, יעילה, היתד,
 הכנסת של המגוונים הפרלמנטאריים בחיים
שלנו.
 ישלל אחד קול שבגלל סכנה, קיימת אם

 הייתי לא הבאה, בכנסת מקומו אבנרי מאורי
שלי. הקול יהיה שזה רוצה
ש. מצביע אני לכך אי

לרעיונותיהם. דובר מחפשים צעירים הרבה
הו פרלמנטרית פעילות של שנים ארבע

 — להוכחה זקוק היה שעוד למי — כיחו
 אינו — חדש כוח — הזה העולם שתנועת

 ימני, ואם שמאלי אם ״איזב״, בשום דוגל
עניו. של לגופו עמדה נוקט אלא

 ביטוח סעד, מדינת חוקה, של עניינים
 סיעת בפי עיקבי באופן הופיעו אבטלה,
חדש. כור —הזה העולם

 כוח —הזה העולם בין היא כשהברירה
 של ודמגוגית צעקנית אופוזיציה לבין חדש

 שכבר לסיעה לעזור חייבים הקיצוני, הימין
 שביכולתו שהוכיח מי עצמה. את הוכיחה

רגי שאינן בשיטות — בכנסת דברים להזיז
 את להגדיל לו שנאפשר הראוי מן — לות

שלו. הפוליטי הקומנדו

ותוכ אבנרי אורי של ספרו את קראתי
 השפיעו המסמכים שני שלו. השלום נית
 את המחפש כאדם הרגשתי עמוקות. עלי

 אותה. מוצא הוא ולבסוף רב זמן האמת
ש ונראה סבירים, הם נבונים, הם דבריו

 של הכבוד חוש על להתקבל יכולים הם
היהודים. של הצדק חוש על וגם הערבים

אפש פתרון התיכון למזרח מציגים הם
 לגבי הן הוגן שהוא הראשון הפתרון רי,

הישראליים. לגבי והן הפלסטינים
הצ משני רבים שלאנשים מקווה רק אני
לאו להקשיב והיושר הלב אומץ יהיו דדים

 עצמם על יקבלו שהם מקוה אני אבנרי. רי
 להשמיד במקום הדדי, בכבוד ביחד לחיות

זה. את זה

!מגודל נחג״ס הבאה נשנה נחיוה...או ונוח לס איו
 בבית־הספר השמיניות הכיתות תלמידי ונערות, נערים אנו, מדוע

 לראות מבקשים בחירה, זכות להם אין שעדיין בתל-אביב, חדש תיכון
:השביעית בכנסת חדש״, כוח — הזה ״העולם תנועת של נציגים

גמר, נמרוד
חו כתלמיד .17.5
 לכל הפתוח שב,

כ ודיעה; השקפה
ש החושב ישראלי

 דורש בארץ המצב
 תומך אני שינוי,
 באורי מלאה תמיכה
תנו כנציג אבנרי,

 — הזה העולם עת
 ברוב חדש, כוח

 ובמיוחד השקפותיו
 וברעיון השקפותיו

נושא. שהוא השלום

הלפרין, רמי
ב הדמוקראסיה .17

 נתונה אינה ארץ
הסתא בסכנת עוד

מ כבר היא בות.
לי ממשלת סואבת.

 מפלגות לאומי, כוד
 דבר כל תליית ענק,

 הביטחוני״ ב״מצב
 מעשים הצדקת כולל

ה רוח את הנוגדים
סימ הם דמוקרטיה

 מדאיגים. פטומים
 הוכיחה חדש כוח — הזה העולם תנועת

כאופו החולפות השנים בארבע עצמה את
והבטחו לעקרונותיה ונאמנה לוחמת זיציה
 את תציל זה בנוסח חזקה אופוזיציה תיה.

 ומוטב מפשיטת־רגל: בארץ הדמוקראטיה
מאוחר. שיהיה לפני עכשיו

 השלום בעיית הכנסת,
הפליטים. שוב

 לוי;־ מירה
אני .17 שטיין,

 נעורים רוח מוצאת
וב בגישה רעננה

 ויזה העולם של מצע
 גם חדש• כוח —
 מסכימה איני אם

 הפרטים, בכל איתם
 שרי־ משוכנעת אני
 גורם תשמש זו עה

בכ ומטהר מתסיס
 מ־ השמרנית נסת

טיבעה.

דה־פריס אילן
ב תומך אני .17

 הזה העולם תנועת
 מפני חדש כוח —

 את לראות שברצוני
בכ התנועה נציגי
 אופוזיצ־ ככוח נסת
ה מנגנוני נגד יוני

 הגדולות, מפלגות
 עם הזדהותי ועקב

 בענייני רעיונותיה
 שיטת- מדיניות־חוץ,

 פני שינוי הבחירות,
ויי- הגבולות ובעיית

אופק, עטי
 רוצה הייתי .16.5

 חדנם כוח שנציג
 על־מנת בכנסת ישב

 אופוזיציה שיהווה
 הוותיקות למפלגות

 מזדהה ואני ומאחר
 של מלחמתו עם

 בכפייה אבנרי אורי
ל ומסכימה הדתית

ה בעניין השקפתו
יש ויחסי שלום
ערב.—ראל

 .17 לוי, אכי
ה למפלגות בניגוד

 על שקמו שליטות
שתו ״המדינה יסוד
 עת תג־ נוצרה קם״

 כוח — הזה העולם
 ה־ המדינה על חדש

 זו תנועה ״מוקמת״.
 מערכת את תואמת
 דור של הערכים
וב חדש ישראלי

 היא כזו היותה עצם
ול למהותן מתנגדת

הישנות. המפלגות של הערכים מערכת
 — הזה העולם תנועת של זה מאבק

 המדינה, של ״דמותה״ על הוא חדש כוח
 תחוקתית, פרלמנטרית בדרך הנעשה מאבק

 שהתוועה הייתי רוצה החברה. של מתוכה
ב המדינה של דמותה על ותיאבק תמשיך

 היא תחיקתית דרך של ופירושה זו, דיר
השביעית. לכנסת נציגיה היבחרות

.17 גרי, מירב
 בהטולם תומכת אני
 חדש כוח — הזה

 מכירה שאני מכיוון
אופוזיצ בחשיבות

במנ שתיאבק יה,
 המפלגתיים גנונים

פו גושים המהווים
ה כלכליים ליטיים

חב את משעבדים
הקמ ולמען ריהם

 עליון מוסד של תו
 הפעולות את וידריך שיתאם כלכלי לתכנון

הישראלי. המשק ומשאבי הכלכליות

הופמק־ אורי
 תומך אני .17 ר, ל

 משום אבנרי באורי
 ״הרע הוא שלדעתי

 בכנסת. במיעוטו״
 אחרות במילים או
 כוח של המצע —

 הקרוב הוא חדש,
להשקפותי. ביותר
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הצבע למעננו


