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ימי□ 36 נותרו
השין לשעת

ה א י ר ו ק ת ז נ ו ו פ ! מ ך י ל א
 שאמרת תנועתנו. אוחד או חגר שהינן — ה ת א

 האחרונות: השנים גשמונה פעמים מאות לעצמך
 סיעה שישנת שוג — בכנסת כזה איש שיש ״טוב
״כזאת !

ה ת  הבחירות מתוצאות כמונו שנדחמת — א
 יש לך שגם עצמך, לבין בינך והורית, להסתדרות

בתוצאה. חלק
ה ת  ״איך :רב זמן כבר לעצמך החושב — א

 שהבטחת בעצמם הזו העבודה כל את עושים הם
 לעזרתנו- אתה גם תיחלץ הבחירות שלקראת לעצמך
עזרתך.

ן כ ב ה — ו ע י ג ! ה ה ע ש ה
קצר. וזמן עלוב תקציב עצומים, תפקידים לפנינו
 הסברה, חומר הפצת רבים: תפקידים ישנם

 פגישות- אסיפות״עם, בחוגי״בית, והשתתפות אירגון
 ידי• אוהדים, חוגי בקרב תעמולה אישיות, הסברה

 יום לקראת רבים תפקידים המשפחה. בני דים,
עצמו. הבחירות וביום הבחירות

בית: חוג■
 היא ביותר והיעילה הישירה ההסברה שיטת

 לנסוע מוכנים שלנו מסבירים עשרות חוגי־הבית.
 ביותר. המרוחקות חישוב לנקודות בארץ, מקום לכל
להס עלינו חשוב. — ולהסברה לשיכנוע ניסיון כל

 ולאלה להסתדרות, בבחירות הנמנעים לכל גיר
 או הצבעתם כי חדשים״, ל״סוסים קולם שהעבירו

 גורלית לחיות יכולה רשימתנו עבור אי־הצבעתם
ולחם. לנו המשותפות לדיעות

 ידידיכם, מישפחותיכם, בחוג חוגי״בית ארגנו
 שלכם. וחבר מכר וכל שכניכם לעבודה, חבריכם

חבית: חוגי יתקיימו הקרוב בשבוע
 פרץ — תל״אביג״דרום ,3.10.73 ד׳ יום •
 כפר־ סגל; שמואל עו״ד — רמת־אביב עופר;
זיכרוני. אמנון עו״ד — סבא
 אורי ח״כ — תל־אביב ,9.10.73 ג׳ יום •
אבנרי.

.03־283288/9 טלפונים :לפרטים

אסיסות־־עס:
 חיפה קריות, בנהריה, אסיפות״עם מארגנים אנו

 ירושלים, נתניה, חדרה, נצרת, והדר־הכרמל), (הדר
רחו בת־ים, חולון, רמת-גן, פתח־תקווה, תל-אביב,

 ואשקלון. אשדוד אילת, ערד, דימונה, באר-שבע, בות׳
 מייד לתאם מתבקשים במקומות והחברים הפעילים

 עם חפירסום ופרטי מקומותיהם האסיפות, זמני את
 הארצי. במטה-הבחירות שיק, ישעיהו

נקבעו: האלה האסיפות
פתר. דגי - גלעד קיבוץ ,24.9.73 •
 - וזלפסון אולם וייצמן, במכון ,2.10.73 •

פתר. דני אבנרי, אורי — 20.30 בשעה
21.00 מל״אביב, אוניברסיטת ,12.10.73 •

אבנרי. אורי —
כסך: כסר, כסף.

לבחי חמיפלגות כל שהוציאו המיליונים לעומת
 ל״י. אלף 120מ- פחות הוצאנו — להסתדרות רות

 קטנות מיפלגות אפילו יותר. לנו חיו לא פשוט
יותר. הוציאו מאיתנו

יותר חרבה לנו תעלה לכנסת הבחירות מערכת

:קיומך על לדעת עלינו אלה, בכל לעמוד כדי
 האם לעזור, יכול אתה במה לעשות, יכול אתה מה
 לחוג-בית, דירה בו, להיעזר שנוכל כלי-רכב לך יש

חומר. אליהם לשלוח שכדאי ואוהדים חברים
ל לכנסת בבחירות  יקבע קול כל קובע. קול כ

המל למדיניות היחידה הלוחמת לאופוזיציה אם
 החברתי והפער האינפלציה הדתית, הכפייה חמה׳
 בכנסת נציגות תהיה לא או תהיה — והולך הגדל

 המיוחדת תופעה אם יקבע קול ל כ השמינית.
ת לוחמת אופוזיציה של במינה י ל א ר ש  תהיה י

השמינית. בכנסת מייוצגת תהיה לא או
ל כל ו י ק ו ל ! ת ך ב

 דרושות !כסף לנו דרוש !מתנדבים לנו דרושים
!ותומכים אוהדים חברים, של כתובות לנו

! וכולך קולך לנו דרושים
ף ר ט צ ! ה י ר מ ל

לשלום! שאנס מן
מת! לאופוזיציה כוח רכן ח חלו

 — לירח כל מספיקים. המעטים שאמצעינו מכפי
 תביא — וארוך קצר לזמן התחייבות כל לנו. תעזור

ואפשרויות. אמצעים תוספת לנו
ל תרום המשותף! במאמץ חלקך את חרם

!המרי מגבית

הסברה: דוכני
 שחיה אמצעי־תעמולח הפעלנו הקודמות בבחירות

 אנו דוכני-חסברח. :כולה במערכה המוצלחים מן
 לרחוב, שולחן להוציא ולאוחדינו לחברינו מציעים
 האיזו- במטות (שתקבלו הסברה חומר עליו להציב

 תעמולת״רחוב בעזרתו ולנהל הארצי) ובמטה ריים
 לרשום שיחות-רחוב, לנהל אפשר כזה בדוכן יעילה.

 הסברה, חומר ומבקשי אוהדים של שמותיהם את
הבחירות. למגבית להתרים לפעולה, מתנדבים לגייס

 תעמולת-רחוב לנחל נכונותכם על לנו הודיעו
 אליכם נשלח ואנו במקומותיכם, דוכני־הסברה ע״י
כך. לשם הדרוש החומר את

הבחירות. מטות
 בר-כוכבא :דן וגוש הארצי הבחירות מטה

 מתי אילת: .283288/9 טלפונים תל-אביב, 71
טלפון :באר־שבע ; 802 ת.ד. 354/5 גלעדי,

 ,53 סוקולוב שוורץ, עמי הרצליה: ; 057-734*7
ה: ;15 שרת לחמן, חולון: ; 03-98302< פ  חי

 טלפון ,12 פבזנר ברחוב נמצא התנועה משרד
 .21.00—17.00 השעות בין פתוח המשרד ,04-643127
מת כלשהי, בפעילות לעסוק או להתנדב המבקשים

 עכי, קריות, חנ״ל. למספר להתקשר בקשים
 קריית- ,4 אורן סימטת קריץ, ראובן ד״ר : נהריה
 תמיר, בנימיו :טבעין ; 04-714362 טל. מוצקין,

 רוזנבלום, יעקב :ערד ; 04-931194 ,8 ותמר אמנון
ה ; 53/6 יאיר בן אלעזר  איני- אורן, : פתח־תקוו

 ראשון־ נס״ציוגה, רחוכות, ; 03-912494 ,4 לוב
 רמת־אליחו, ,138 כהן יעקב פארידיאן, ציון :לציון

 כפר״סגא, רעמה, ;03-948164 ראשון-לציון,
 רמת־ ; 922174 חס, כפר אברחמי, צבי תל״ממד:

 ; 03-741495 ,9 עזה כובשי לביא, אינגריד :גן
 רמת־חייל, צהלה, מעוז־אביב, עכר־חירקון,
 יחיאל :הדר־יוסף תל־ברון, יד״המעגיר,

.03־778921 רמת־חייל, ,132 הגולן בונה,

מרי! לסיעת תחריף אין

)21 מעמוד (המשך
 לי יש אס ביותר. האכזרית בצורה ערבים. של נוראות

 הכל בסך האכזריות. בגלל רק זה הערבים, נגד משהז
 סימפאטייס■ הם הפלסטיניים שהערבים חושב אני

 את לקחת שדנו הכוונה זאת היתה ״לא
זח.״ את הסתרנו לא מעולם כשכי. המחסלים

קודר׳ ״הייתי
לאזרחים. ביחסו אריק מתגאה זאת עומת

ה ולפריצת הכתים להריסת ״התנגדתי /
 חשיכות שום לזה היתה לא כמחנות. דרכים

כיטחונית.
 ראיתי זמניים. למחנות אנשים להעברת גם ״התנגדתי

 יהרגו שהערבים ;שאמרו לזה גם התנגדתי טרגדיה. בזאת
הערבים. אדיב עצמי את רואה לא אני השני. את אחד

 ובמילחמה, מילחמה, היא שהמילחמה חושב אני ״אבל
השמדנו.״ להשמיד, היתר! כשהמגמה
■לדבריו, אריק, הרגיש הימני הליכוד הקמת אחרי

____ המילחמר׳. למחרת שהרגיש כמו ככרה.״ כהרגשה יצאתי קודר. ״הייתי
 בעיקר פוליטיות. גוויות גבי על הושג הליכוד כי

 אל לחזור האחרון ביום שהוכרח תמיר, שמואל של זו
לרצונו. בניגוד אליו ולהצטרף כמנוצח, הליכוד

 אל הליכוד מן ישר אריק מגיע המחשבות, במרוצת
בעזה. שנהרגו המחבלים

 הת־ מן אישית, מהם אחד כל הכרתי אותם. ״הכרתי
 את ראיתי כך ואחר אחריהם, החיפושים בזמן מונות

 על שלהם, התמונות אלבומי על עברתי שלהס. הגופות
 לשמוח הצלחתי לא פעם אף נשק. עם בפוזות, הצילומים

. ____ אנשים. נפגעו שבהם הישגים, על . . .  היתה לא הליכוד) הקמת (עם הפעם ״גם
אנשים.״ שנפגעו מפני שימחה, שום לי

 אחידות־ יש אריק, של אלה שיטות על המחלוקת בצד
הצבאי. כישרונו על למדי רבה דיעות

 כך על לתיכנון. השאר, בין זאת, מייחס עצמו הוא
מעמיתיו. לכמה בניגוד גרמנית, כימעט דיעה לו יש

 לצאת יכול אתה ככית, מתכנן אתה ״אם
 כינד לכצע יכול אתה נפגעים. שד מינימום עם
 לכסות יכול אתה שתיכננת. מה הסוה עד עט

האפשרויות.״ כל את כימעט
 הבלתי- המפתיעה, הגישה על בעיקר, מבוסס, התיכנון

 המה־ עד יותר הכוח, על פחות ״לסמורשיגרתית.
שכה.״

 הרבה על דרך בלתי־שיגרתי, צבאי כהוגה־דיעות
וש מיותרת, היתד, שמילחמת־ההתשה מאמין הוא יבלות.
 לאורך המעוזים הוקמו לולא אותה למנוע היה אפשר

 אבי עם חריף בוויכוח נתון עצמו את מצא כך על התעלה.
 עצמו אריק תשכ״ט. איש־השנד, בר־לב, חיים המעוזים,

 התעלה, ליד טאנקים של דקיק מסך על סומך היה
ממנה. ממרחק חיל־ד,רגלים את ממקם

 היה לדעתו, תעלת־סואץ. לפתיחת התנגד גם אריק
 חסותו ותחת סוף, לים הסובייטי הצי את מביא הדבר

 שהתעלה מאמין הוא אין המצרי. הצי גם לשם חודר היד,
 יורים היו ״המצרים המצב. להרגעת גורמת היתד, הפתוחה

 היינו איו — רוסיות ספינות שם היו ואילו זאת, בכל
״7 בחזרה יורים  המעשיות דיעותיו מתמזגות זה כשטח גם

 המקוכלת. הימנית הגישה עם יפה אריק של
 לטו* הסוכייטים, לכלום ישראל שעד סכור הוא
אותם. כולמת הסגורה התעלה וכי - עצמה כת

הנו נסוגים. האמריקאים מתקדמים, ״כשהסובייטים
 לחסום יכולים אנחנו אס לנו. חשובה האמריקאית כחות

לאחר." לא לעצמנו, תרומה זוהי טוב, זה הסובייטים, את

האיש את מצא התהליך
 לשרת, מוסיף היה בצה״ל, אריק הושאר ידו 4̂
 לו, ניתן לא שזה מאחר הרמטכ״ל. כהונת על ומתחרה ^

לפוליטיקה. פלש
 נכשלו נשברו, לפניו, זאת עשו לא־מעטים אלופים

 לגדולה. עלה — דיין משה — אחד רק בדרך. נתקעו או
ז בזירודקרב שרון אריק של גורלו יהיה מה זו

 העצומה הצלחתו את לחגוג היה יכול תשל״ג בסוף
הסיכויים. לכל בניגוד הליכוד, בהקמת

 או חד־פעמית, הצלחה תהיה זאת האם
לכאות? אות

 חותמו את יטביע תשל״ג שאיש־השנה לוודאי קרוב
המב מחומר, קורץ שרון אריק כי הבאות. השנים על גם
האינ הכריזמה, מבחינת הגנרלים. עמיתיו ובין בינו דיל

דיין. במשה שיתחרה יתכן האישי, והכוח טליגנציה
 בצמרת כאלה, והשקפות כאלה תכונות בעל כזה, איש

 שהשפעתו גורם בארץ. חדש גורם הוא המלוכד, הימין
וחולפת. זמנית תהיה לא

 ימינה, המדינה שד הכללית התזוזה רקע על
 ;ה המגמה והשתלטות עמדותיה כד התקשות

 גורם עלול החיים, מערכות כל עד סיפוחיסטית
גדודה. תנופה לקכד זה חדש

 לפרוש הוכרח לולא כמיקרה. נראה זה עין, למראית
 נקלט אילו הימין, למיפלגת הצטרף לולא מצד,״ל,

-----------אחרת במיסגרת
 האלה. המיקרים ככל עמוקה חוקיות יש אך

ה את מצא האיש האיש, את מצא התהליך
תהליך.

במי אלוף שרון, אריק כי נראה היה תשל״ג בסוף
 נמרץ בדיוק מסמל מוזחיל, פוליטיקאי בעל־חווה, לואים,

מדינת־ישראל. של הכללי הכיוון את


