
ב אלוני של סיעתה בכנסת. אחרת או
 אם וגם היום, גם הומוגנית אינה כנסת
 שהיא הנוספים השניים כי להניח ניתן

 לרובינשטיין הרי שלה. אנשים יהיו תצרף
בהח אלוני נגד רוב כימעט מובטח יהיה
הסיעה. לטות

 ממנהיגי כמה נפגשו הכנס תחילת לפני
 רובינשטיין של יד־ימינו התנועות. שתי

 אלוני, עם לאיחוד המתנגדים מראשי ואחד
 של המלא בגיבויו — דרש מיתר, צבי

תכריז ר״צ מועצת כי — רובינשטיין
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ימין רובינשטיין:

 לא ולעולם שינוי עם מתאחדת שהיא
 וטענה: סירבה, אלוני מוקד. עם תתאחד
 הולכים, אנחנו מי עם עכשיו דנים ״אנחנו

 לא אני הולכים. לא אנחנו מי עם ולא
ב אמרה, בצה״ל,״ אלוף־מישנה פוסלת

פעיל. מאיר מוקד, ח״כ אל התייחסה
 שני של הצהרותיהם היוו בכנס הפתעה
 הודיע, אליאב ואליאב. מרינסקי האורחים,

 כי טורפד, האיחוד כי כלל שיידע מבלי
 ר״צ של לאיחוד להצטרף מתכוון אינו
 זה יהיה שלדעתו מפני בלבד, שינוי עם
ימני. גוף

כוונו לסוף ירד אשר מרינסקי, אריה
הצ החוצה, אותו לדחוק אלוני של תיה
 ביישות בלל מכיר אינו הוא כי בנאומו היר

 קריאת- לקבל יכלה לא אלוני פלסטינית.
יכו אינה כי מייד הצהירה היא זו. תגר
 באחת מכיר שאינו מי עם להתאחד לה
דיעותיה. של המרכזיות האושיות מן

היה בכפר־שמריהו בכנס הנאספים לכל

 איתה שמר ולא מהממשלה, לפרוש צה
 האינטרס את העמיד הוא אחת. חזית על

 לרעיון מעל ל״ע של המיפלגתי-כלכלי
 של בגידתה לאחר גם והנאמנות. האיחוד

 שולמית לעצמה שומרת עדיין בה, ל״ע
 עם חדש רומן להתחלת אופציות אלוני

 של הצעירים״ ״חוגי בדמות זו, מפלגה
 — שכם אל שכם המתפקדים — ול״ע ר״צ

לקח אשר שלה, ירושלים סניף ובדמות

לרו רובינשטיין. אמנון תל-אביב, סיטת
 חיבבו אשר תכונות מיספר יש בינשטיין

 היה הוא תנועות־המחאה. תומכי על אותו
תוכ בעיקבות מהטלוויזיה, ידועה דמות
 צעיר היה הוא הינחה. שאותן בומרנג ניות

 שלו הערות מספר בעיקבזת ).44( יחסית
 כאנטי- לראותו גם היה אפשר בבומרנג
 ושינוי, דמוקרטיה על דיבר והוא מימסדי,

העשי־ המישפחות אחת בן היותו עם יחד

 היד נראה האחרונה שלפני שכת ך*
 של תנועתה בין האיחוד כי לכולם ■1

 פרופסור של זו לבין ר״צ, אלוני, שולמית
 בבחינת הוא שינוי, רובינשטיין, אמנון
 קודם־לכן מיספר ימים מוגמרת. עובדה
 מנציגי שהורכבה מיוחדת ועדה סיימה

 המוסכם. המשותף המצע את התנועות, שתי
 אותו לחלק כדי לשכפלו מיהרו ר״צ פקידי
 בכפר־ התנועות שתי של המועצות בכנס

מוע אלוני, של מגוריה שכונת שמריהו,
 של הפעילים מרבית את הכוללות צות
 הכותרת: תחת ושנערך התנועות, שתי

ביש חדשה פוליטית תנועה של ״דרכיה
ראל.״
 ייערך האיחוד כי בטוחים להיות כדי
 מהם אחד כל רצה שבה המתכונת על־פי

 רובינשטיין והן אלוני הן הזמינו בנפרד,
 הזמינה אלוני שולמית חשובים. אורחים

 ואמנון אליאב, (״לובה״) אריה ח״כ את
מרינסקי. אריה את הזמין רובינשטיין

 אז כבר הבחינו הפוליטית העין חדי
 להתחלת עד אולם בסדר,״ לא ״משהו כי

 המשתתפים כי בכל־זאת היה נראה הכנס,
 פעילי בישביקשו בסיומו. מאוחדים ייצאו

 המצע את המשתתפים בין לחלק ר״צ
 רובינשטיין. אמנון לפתע התנגד המשותף,

להח יכולות אינן ביחד המועצות ״שתי
 מועצה ״כל לאלוני, אמר איחוד,״ על ליט

 קיבלה לא אלוני בנפרד.״ להחליט צריכה
 התנועות שתי של המועצות מבנה זאת.
 שהיה כך חברים, 70 מהן אחת בכל זהה.
 רובינשטיין של הדחייה כי לה ברור
מהותית. אלא פורמאלית, סיבה בגלל אינה

 אופציות
מחודש לרומן

 רובינשטיין אמנון של דרישתו ל־פי **
 תכלול אשר סיעה הקמת על הוחלט

 זו סיעה תנועה. מכל חמישה חברים, 10
 לגבי ההחלטות כל את לקבל צריכה היתה

שלו לאלוני יש בה — בכנסת הפעולה
 לגבי אין. ולרובינשטיין מקומות, שה

 גזר- הוא זו החלטה של פירושה אלוני,
 חב- שלושת בכנסת. לעצמאותה מוות דין

 מסיעתה, נוספים ושניים שלה, רי-הכנסת
 חמ״שה עוד עם יחד להחליט יצטרכו
מדינית פעולה כל על השינוי, מתנועת
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מי? עם לפרוש? מתי אליאב: לובה
 הכנס כי נכתב בהזמנה בעוד כי ברור,

 שימש לא המיפלגות, שתי את לאחד נועד
 הגולל וכי הפילוג, נס להנפו* אלא הכנס

בו־במקום. נסתם המיוחל האיחוד על
 השיאים אחד היו זה כנס של ■תוצאותיו

אלו שולמית ■של הבלתי־נדלים במאמציה
 להגדיל כדי חדשים כוחות אליה לספח ני

האישי. מעמדה את ולחזק מיפלגתה את
 רומן אלוני ניהלה ארוכה תקופה משך

 ומשה היא העצמאיים. הליברלים עם לוהט
 לממשלה, יחדיו רק יילכו כי סיפרו קול
 איימו ואף שלובי־זרוע, ממנה ייצאו כי
 הליברלי המרכז את דהוו יתאחדו כי

 אמור היה זה במדינה. היחידי האמיתי
 חוץ בענייני יוני ימני־מתון, גוף להיות
סוציאליים. בעניינים ■וימני

 לתחנוניה נעתר לא קול משה אולם
ונאל־ עצמה סיבכה היא כאשר אלוני, של

 בעיריית-ירוש- ל״ע נציג את חסותו תחת
 יותר היושב הופרט, אורי עורך־הדין לים,

 מיפלגתו. במישרדי מאשר ר״צ במישרדי
 הם המיפלגות בשתי הצעירים חוגי אך

יותר. או פחות פיקטיביים, גופים
 אלוני, שולמית של בולמוס-הסיפוחים

 חברת היתה מאז לה שנותרה טראומה
 הרומן שכך. לא כמפא״י, גדולה מיפלגה

 רובינשטיין, אמנון עם היה שלה הבא
 יודע אינו איש אשר שינוי, תנועת ראש
 שהוא ברור אולם האמיתי, כוחה מהו
 שבהם האנשים 5000 מאשר בהרבה קטן

רובינשטיין. מתגדר
 שאחרי תנועוודהמחאה קמו כאשר
 מוטי של אלו יום־הכיפורים, מילחמת
הת ואחרים, קדמוני אסא אשכנזי,

מאוניבר־ הפרופסור־למישפטים גם עורר

 ועל המימסד על ומקובל בארץ, ביותר רות
ה״מיושב״. הציבור

 הלכו אשכנזי מוטי וגם קדמוני אסא גם
 אולם גוועו. ותנועותיהם פוליטית, לעולמם,

 של השיירים את אוסף החל רובינשטיין
ש רב כסף ובעזרת ההמוניות, התנועות

ו מודעות־ענק מיסתוריים, ממקורות בא
 יורשן להפוך הצליח נמרצים, ציבור יחסי

תנועות־המחאה. של הבילעדי
אלו שולמית של הבלון התפוצץ כאשר

 אלוני, פנתה העצמאיים והליברלים ני
רו אמנון ואל שינוי אל טיבעי, באופן

 אביטל היה השניים בין השדכן בינשטיין.
 מד ירושלים. תיאטרון מנהל מוסינזון,

 בחופשה־ללא־תשלום עתה הנמצא סינזון,
תנוע מפעילי אחד הוא השידור, מרשות

ב בה מכהן אינו אם־כי אלוני, של תה
 כדובר ידוע הוא רישמי. תפקיד שום
 סניף מראשי וכאחד התנועה של נאמן

ר״צ. של ירושלים
ה ראש בין מגעים התנהלו כאשר
 אלוני של פרישתה ערב ר״צ, לבין ממשלה

 מר״צ היחידי מוסינזון היה מהממשלה,
ש זו, תנועה של המזכירות חבר שאינו

ראש־הממשלה. אל במישלחות השתתף
מוסיג־ יגאל הסופר של בנו למוסינזון,

 עבר יש בתנועה, פעיל הוא שגם זון
 אביטל רובינשטיין. אמנון עם משותף

 הינחה שאותה בומרנג תוכנית מפיק היה
 ידידות התפתחה השניים ובין רובינשטיין

כאי רינונים נשמעו אף לאחרונה אמיצה.
לח מוסינזון־רובינשטיין הצמד מתעתד לו

 בטלוויזיה, המשותפת פעילותו את דש
 אלוני את הפגיש מוסינזון אחרת. בתוכנית

רובינשטיין. עם
 אריה המערך, ח״כ החל עת באותה
 בעיטו- קצב את מגביר אליאב, (״לובה״)

 אצל נדלק שוב העבודה. במיפלגת תיו
 כי לה היה ונראה הסיפוח, יצר אלוני

 וגם לאיחוד. טוב שותף מצאה כאן גם
 אשר מגעים נוצרים החלו אליאב עם

 סיעתה כוח את להגדיל היתה כוונתם
בכנסת. אלוני של

 לובה לבין רובינשטיין אמנון בין ההבדל
 על חולם רובינשטיין עצום. הוא אליאב
 אשר בדיעותיו, ימני פוליטי, גוש הקמת
ה ומן הליכוד מן גדולים חלקים ינגוס

וב מיפלגת־העבודה, של הימניים שוליים
ל״ע. את יבלע וודאי




