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 במקרה המקומיות. הפועלים במועצות שלהם הבחירה זכות את ולוודא לבדוק מתבקשים ואוהדים חברים

הבחירות. למטה כך על ולהודיע במקום ערעור להגיש יש זכות־בחירה שאיו
¥

 — הפועלים למועצות רשימות להגשת מקומיות, ופגישות חוגי־בית נוספות, פגישות לקביעת
.136 ת.ד. תל־אביב׳ ,230856 טלפון מרי, של למטה־הבחירות התקשרו
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 בהוצאות. וחוסך מראש התחיבות בל
 אנשים ,) להסיע רשאי שואסאסזט*

אנשים. 5ל־ לינה אפשרות עם

ת כוני ה מ היג ת לנ מי צ ע
מתקפל+חניונים +אוהל

 לך מחכה ושם לאירופה טוס
ית נ ו כ ג מכל מ ו ה ס צ ר ת  ש

אוהל, הכולל: לקמפינג ציוד עם
ם י י ר י ת לגז, כ ו ט י ועוד. מ

בחירתך. לפי רב חניונים מספר
ן ו כ ס ת ח ו א צ ו ה ד ב ח עם י  

מקסים. בילוי

ת רו כי ב ש כ ל ר ר ח ב
;י);י>\<\/\/£10מ באמצעות

 הרכב עם להיטלטל צורך איו
 עצמית נהיגה קופל לאירופה.
 סוגי כל את לרשותך מעמידה

 ובכל נוחים במחירים הרכב
שתרצה. מקום
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 הדגמים. מכל חדישות מכוניות 200 של צי ברשותנו
 ארוכה. ולשכירות לחברות מיוחדים תנאים
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 הוא הצטרפותו, לגבי הבל אריק עם סוכם
 של בסופו שתיאלץ תדמית ליצור נסיון
 אחיזת אליהם. להצטרף אריק את דבר

בהם. להתנקם עלולה זו עיניים
 מספר אריק בפני עמדו שהשבוע אלא

 תיפול ביניהם שהבחירה פתוחות, אופציות
הקרובים. בשבועות רק כנראה
 של תיאורטית אופציה קיימת כל קודם

 15 שבמשך העבודה, למפלגת הצטרפות
גישו שלה. רשום חבר אריק היה שנים
 של רמזים תוך נעשו, כבר זה בכיוון שים

 אריק לאריק. בכירים תפקידים הבטחת
 פינחס עם הדוקים ידידות ביחסי נמצא
ב בכפר־סבא ביתו גבל שבזמנו ספיר,

 מל״ל. בכפר אריק של משפחתו בית
 פועל עוד היה שכשספיר גם מספרים
 אריק. של הוריו אצל עבד הוא פרדסים
 אריק יכול הפוליטיות דיעותיו מבחינת
 מחייבת והבלתי הרחבה בקשת להכלל

מ דיין. כמו בדיוק העבודה, מפלגת של
 רואה הוא הסוציאליות דיעותיו בחינת

 לפועלים וקרוב פועל יותר עצמו את
 דיין. משה או בר־לב חיים מאשר
זו. אופציה על ויתר כבר שאריק אלא

 אוכל ״לא
מכירים!״

 הצטרפות היא ־אחרת אופציה ך*
 אריק רחבה. למסגרת תלוי כבלתי $ נ

 הרוצה כאופוזיציונר, עצמו את רואה
 במדינה המישטר צורת לשינוי ללחום

ה שהתבטא כפי השילטון. ולהחלפת
 שילטוני שגוף מצב שיווצר ״אסור : שבוע
 בשילטון בטוח כך כל עצמו את ירגיש

 לעשות יכול שהוא הרגשה לו שתהיה עד
 ליצור מוכרחים כולם. על ולצפצף הכל
אלטרנ של סיכוי לו שיהיה גדול גוף

טיבה.״
 ליצירת אריק חותר זו, להשקפה בהתאם

 גח״ל, את שיכלול גדול, ימני מערך
 ארץ־ישראל אנשי ע״מ, החופשי, המרכז

תלוי. כבלתי ישתלב ובו השלימה,
 נוכח בחשבון באה אינה זו אופציה גם
ה מנהיגי בין האישיים האיבה יחסי

אופ נותרה כזה במצב הימניות. קבוצות
 הקבוצות של יותר, מצומצם למערך ציה

ה השפה מבחינת הקטנות. הימניות
 שרון אריק קרוב והמנטאליות, משותפת

 המרכז מנהיג תמיר, לשמואל מכל יותר
 לעובדה כנראה מודע הוא אולם החופשי.
פו כהתאבדות כמוה תמיר, עם שהליכה
 של מערך יווצר אם זאת, לעומת ליטית.
 ו־ הממלכתית הרשימה החופשי, המרכז

 להצטרף אריק עשוי השלימה, ארץ־ישראל
 וייצמן עזר שגם תיקוה תוך כזה לגוף

אליהם. ויצטרף מחרות אנשיו עם יפרוש
 נראה — יקום לא כזה מערך גם אם

 של בסופו אותו תוביל אריק של שדרכו
 לא וזאת, הליברלית. המפלגה אל דבר

 ליבראל עצמו את רואה שהוא משום
 המשא־ את שניהל בעת מחרות״ניק. יותר
 שנים, ארבע לפני לגח״ל להצטרפות ומתן
 ולא תלוי, כבלתי להצטרף צריך היה הוא

 לעזר שאירע מה החטיבות. אחת כמועמד
 לקח. אותו לימד האחרונה בשנה וייצמן

 המפלגה את אריק יעדיף הנראה ככל
 גם להתנגש יוכל ממנו כמעוז, הליברלית

 להפעיל יוכל שבגין מבלי בגין׳ מנחם עם
לוייצמן. שעשה כשם סנקציות, עליו

 החליט שטרם למרות דבר, של בסופו
 אנשי עם בדיונים אפילו החל וטרם
 היא האחרונה האופציה כי נראה גח״ל,

ביותר. הסבירה האפשרות
 לדיעותיו בחריפות המתנגדים אלה גם

 של הביטחוניות ולתפיסותיו המדיניות
 הצטרפותו כי להיוכח עשויים שרון, אריק

 להם תוסיף בישראל, הפוליטיים לחיים
ב ויוצא־דופן. מאוד אישי מרתק, מימד
 ה־ על לשמור אריק יצליח מידה איזו

 ולא האישי קיסמו ועל שלו כאריזמה
 — המפלגתיות המכונות ידי על להישחק

 יענה הזמן שרק אחרת, שאלה כבר זוהי
עליה.
 שרון לילי ביקשה האחרון הפסח בחג

 בעדר הכבשים אחד את לשחוט מאריק,
 רוצה את כבש ״איזה לכירה. שלהם הצאן

 זה ״את אריק, אותה שאל שנשחוטי״
ה הרגל עם זה או החומה, האוזן עם

 כבש כל לזהות למדו שניהם לבנה?״
 לא הרמז, את הבינה לילי בעדר. וכיבשה
 אמר: ואריק כבש. לשחוט עוד ביקשה

מכירים!״ אוכל לא בפרינציפ ״אני
 עלול והמפלגתיים הפוליטיים בחיים

 אינו שלו שהעיקרון להיווכח שרון אריק
מכירים. לאכול מקובל דווקא שם תופס.
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