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למערך ■□1ידו1ה
 הנערפים הדיונים אחר העוקבים אמצעי־התיקשורת,

האמו ועידת״המיפלגה, לקראת בהכנת מפ׳׳ם במוסדת
 הקולות ״גברו כי מדווחים הקרוב, בקייץ להתכנס רה

 העבו- מיפלגת עם המערך מן מפ״ם לפרישת הקוראים
בהס וגורסים, לכת מרחיקים אף עיתונים כמה דה."

 של המראתונית בישיבתה נואמים דיברי על תמכם
 רוב עתה בה קיים כי המיפלגה, של המדינית הוועדה

 :קרי מפ״ם,״ של העצמאית הופעתה ״חידוש למען ברור
המערך. מן פרישתה

 חברים מיספר כי העובדה, היא במייוחד מרשימה-
הת המערך, של בקיומו צידדו שבעבר מפ״ם, במוסדות

 לעומתם, בו. להמשיך אין כי וסבורים כיום, ממנו אכזבו
 המערך משלילת שנעו אלה של מיספרם הוא ביותר קטן

כיום. לחיובו בעבר
שמש רצוי כי סבור אני לעיל, האמור כל על־אף

 אלא ולרעמים, לברקים ייתפסו לא הצד מן קיפים
 אם במזג־האוויר. יותר עקשניות עובדות״יסוד ילמדו
 מיטיב עדיין אני ואם בי, בגדו טרם הפוליטיים חושי

להת מעז אני הנהגתו, ואת חמפ״מי הציבור את להכיר
 ״ועידת תהיה לא מפ״ם של הקרובה הוועידה כי נבא

 תמשיך לפניה, כמו לאחריה, גם וכי עצמאותה״ חידוש
מאבק.״ תוך ה״שותפות של בעולה לשאת מפ״ם

■ ■ ■
 מיפלגת־חעבודה עם למערך מפ״ט הצטרפות על
 .1968 בדצמבר המיפלגה, של השישית בוועידה הוחלט

 הפך והוא אמנת־המערך, נחתמה 1969 ינואר בסוף
 חברים, של מאד קטן למיספר פרט קיימת. עובדה
 לשולי ביודעין והלכו זאת, הכרעה לאחר ממפ״ם שפרשו
 בקרב המערך שוללי המשיכו בישראל, הפוליטית הזירה

 לנהל ),35$ל״ קרוב היה כוחם (ששיעור מפ״ם מוסדות
ב משתתפים שהם תוך רטרואקטיביים, קרבות-הטרדה

 חלק ונוטלים ה״מערכית", מפ״ם של השוטפת פעולה
 במוסדות אף אלא גופא, מפ״ם של במוסדותיה רק לא

 ובסיעות פעלו), שאלה (במידה המערך של המשותפים
המקומיות. וברשויות בהסתדרות בכנסת, המערך

 בשאלת דיון לקיים אלה חברים תבעו מדי-פעם
 נוכחו והם להם, ניתן אכן ומבוקשם המערך, של קיומו

 היתה לא בשעתו למערך ההצטרפות כי לדעת, שוב־ושוב
 בלתי- עובדה אלא ״אפיזודה", או ״תאונת-דרכים" בגדר

 פוליטיים, תהליכים של הבשלתם פרי לחלוטין, מיקרית
כ ובמפ״ם הישראלית, בחברה ומישקיים סוציולוגיים

 מרשימה ובצורה משום־מח, ממנה. אינטגראלי חלק
 הלקחים את ללמוד ״שוללי-המערך״ מסרבים ופאתטית,

המציאות. בפני מבט ולהיישיר זה, ממצב המתבקשים
 עדיין היא מה משום !למערך מפ״ם הצטרפה מדוע
!בו בחברותה ממשיכה

 המניע בעיקר כאן פעל כי לוחשות, רעות לשונות
ל- המזומנים המימסדיים והכיבודים טובות״הנאה של

 בעובדה רב פיתוי היה (ואכן, במערך הקשורה מפ״ם
 במימסד בכירות בעמדות זכו אחדות-העבודה שאישי

 מיפלגת- כינון לאחר ובעיקר למערך, הצטרפותם עם
 בלתי־נפרד חלק הינו משאבי-הכוח על המאבק העבודה).

 תמימות זו ותהיה חברה, בכל הפוליטית החווייח של
או זו. בסיסית מהווייה תתנזר מפ״ם דווקא כי להניח

 בכלל זח מניע של חלקו כי להיאמר, ניתנה האמת לם
יחסית. קטן ועודנו, היה, מפ״ם של מערכת־המוטיבציות

 כמו מנוסחות יתר״על״המידה להתרשם אין מאידך,
 כי סבורני וכיוצא-באלה. הפועלית" ההגמוניה ״הבטחת

 עוד משלה אינו דהיום, במפ״ם אחרון״האנכרוניסטים גם
̂כן במדינה השילטונית הצמרת כי עצמו את  מייצגת >
ציבור־הפועלים. את — שכן ומכל תנועת-הפועלים, את

 ה״הגמוניה על לשמירה לסייע היה ניתן מקום, מכל
 צירוף- של משמעותו תהיה אשר (תהיה הפועלית"

 ולאו׳ בממשלת״קואליציה, כשותפה גם זה) נחמד מילים
המערך• מחטיבות כאחת דווקא

 שניתנו, השונים הנימוקים את שממיינים אחרי וכך,
 על ועומדים למערך, להצטרפות ובדיעבד, מלכתחילה

 מפ״ם כי למסקנה, להגיע אלא נותר לא אי״תקפותם,
 העצמאי, קיומה את שמיצתה לאחר למערך הצטרפה

 לא :אחר לשון לצידוקו. נימוקים עוד לה נותרו ולא
 כדאי היה שבגינו משמעותי, פוליטי ייחוד עוד לה נותר

 עצמאותה של נזר־הקוצים את ולשאת להמשיך לה
האירגונית.

 באומץ מפ״ם הביטה ששת״חימים מילחמת אחרי
 במוסדות המפ״מי,״ ״הממוצע כי לדעת ונוכחה בראי,

 לעצמו אימץ השורה, מן החברים בקרב גם כמו המיפלגה
 הלאומי,״ ח״קונסנזוס של הפוליטי קויהמחשבה את

ה הלאומיות בסוגיות מיפלגת״העבודה, הוא שבסיסו
עיקריות.

 מס- תשלום בהם שיש הבדלי-ניואנסים, על-אף
 סוגייה גם ולו למצוא אין המיפלגה, של לעברה שפתיים
ת עמדה מפ״ם נקטה שלגביה אחת מהותית י ט י ל ו פ  
 משמעותי שוני השונה אידיאולוגיים) מניסוחים (להבדיל

מיפלגת-העבודה. של המרכזי הקו מן
 הזה, היום עצם עד בו והדבקות למערך, ההצטרפות

 ראוייה לדעתי, זה. מחשבון־נפש פועל־יוצא אלא אינם
 המסקניות ועל אומץ־הלב על להערכה מפ״ם הנהגת

 של בלתי־שכיח גילוי ללא־ספק, זה, היה שגילתה.
 נאחזים כך על החולקים אלה אינטלקטואלי. יושר

 עמדות ושל מצבים של בקרנות״המיזבח בעקשנות
ללא״שוב. שחלפו מפ״מיות
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תצורת-מעבר. אלא הגדרתו, מעצם איננו, המערך

 במרו- יתקדם זה לפרוזדור הנכנס כי לצפות היה ניתן
 מיפ- של הסופרמרקט בתוך מלאה להתמזגות צת־הזמן

אם מחודשת לעצמאות ממנו ייצא או לגת־העבודה,

 המקוות. התוצאות את תניב לא קצרה תקופת-הרצה
 הגרועה האופציה הינו המערך לאורך״זמן, :יתר״על״כן

 איחוד), מערך, (עצמאות, האפשריות השלוש מבין ביותר
 של מחופש-הפעולה נהנה איננו במערך שמצוי מי שהרי

 של ההשפעה ממידת לא ואף לו, מחוצה שמצוי מי
״מוקדי-ההכרעת.״ בתוך ממש שמצוי מי

הטו האופציות שתי מפ״ם, לגבי כי, דומה אולם
 הפנימי מערך־הכוחות :רלוואנטיות אינן יותר בות

 לח מאפשרים במיפלגת״העבודה וההתרוצצות בתוכה
 לקיום המערך מן יציאה ואילו איחוד, לקראת להתקדם

 של הסתגלות שאותה כיוון אפשרית, איננה עצמאי
 השותף של הפוליטית לתפיסת״העולם המפ״מי הרוב

בעינה. עומדת במערך הבכיר
 למען מפ״ם במוסדות ברוב-קולות הכרעה נפלה אילו

 חברי־ בקרב כיסוי לכך היה אם ספק המערך, פירוק
שלח. האלקטוראלי והציבור תמיפלגה

 הצפרדעים על״אף במערך, להישאר מפ״ם נידונה וכך
טרא משמעות לכך יש מפעם־לפעם. לבלוע נאלצת שהיא

 ושמאלי ״יוני״ מחנה בארץ לכונן הסיכוי לגבי גית
 מאשימה אצבע להניף להיחפז אין אולם בעל-משמעות.

 המשך לטובת שוב״ושוב המכריע המפ״מי, חרוב לכיוון
המערך. של קיומו

 מחנה, של העובדתי מצבו את מצלם פשוט זה רוב
 מחקר בכל לו שמורות והלוחם החלוצי עברו שזכויות

 כל לו ואין עצמו, את מיצה כבר הוא אך היסטורי,
ללא״שוב. שחלפו עלומיו את לחדש שבעולם סיבה

גבולות אמיתי, יוסי

ומ?״ שחס£חשלם
ת י ב צ רשיון־הנהיגה ב

 דקות 40 הנמשך שעור־נהיגה ישראלי. פולחן
 ל״י, 30 שנתיים לפני ל״י, 20 שנים שלוש לפני עלה

 100 של עלייה כלומר, ל״י. 60 אלה, מימינו והחל
 אחד מוצר אף־לא שנתיים. של בתקופה אחוזים(!)
שנתיים. תוך פי-שניים מחירו את להעלות ״הצליח״

בש הגבוה מחירו עקב הפך, בארץ לימוד-הנהיגה
 ישראלי״, ״פולחן ומעין ביותר יקר תענוג האחרונות, נים

המעסי רביס״מספור, בתי־ספר״לנהיגה תופעותיו שבין
תפ מינהליים. עובדים ומאות מורי-גהיגח מאות קים

 — ל״טסט״ התלמיד את להביא אלה של הרישמי קידם
המחלי שהם מישרד-הרישוי, בוחני על-ידי הנעשה טיבחן

לאו. אם רשיון-נהיגח, יקבל התלמיד אם טים
 25 הלוקח ״טוב״, תלמיד והכנסות. הוצאות

 בעל עצמו ימצא הראשון, לטסט ייגש בטרם שעורים
 כספי ובגירעון דקות, 40ו־ שעות 16 בן כולל נסיון-נהיגה

 עוד ייקח הראשון, בטסט ייכשל אם ל״י. 1800כ־ של
 הכוללת הוצאתו תהיה שני, לטסט וייגש שעורים 10
 המלמד מורה-נהיגה מאידך, ל״י. 2500כ־ התענוג על

 השישי, בימי שעורים ושלושה רגיל, ביום שעורים שמונה
ברוטו. ל״י 8500כ־ היא החודשית הכנסתו
 ההוצאה עקב בעיקר — התלמידים שלישי, מצד
 — הטסט לפני שעות-ניסיון יותר לצבור והרצון הגדולה
 בין מתאמנים הם כלומר, בהסתר.״ ״שעורים לוקחים

 במגמה חבר, של מכוניתו על או מכוניתם על השעורים
האפ ככל מהירה תהיה בלימודי־הנהיגה שהתקדמותם

 להדגיש צורך אין הוצאות. מכסימום להם ותחסוך שר
בכך. הכרוכה הסכנה את

 ח- היא הנהיגה לימוד ליוקר נוספת תופעת־לוואי
מש הכולל, התלמידים במיספר הירידה עקב ״משיכה.״

 לימוד משך את האפשר ככל להאריך רבים מורים תדלים
 שעור לקחת המינהג נפוץ שעורים. ו״למשוך״ הנהיגה,

 תמיד שלא דבר הטסט, לפני רצופים שניים ואפילו אחד
הכרחי. הוא

במכו (הנערך במיבחן״הנהיגה מוצלחת עמידה אחרי
 ומגלה, למכוניות־שלו הנבחן ניגש המורה), של ניתו

 מזו. זו שונות לעיתים מכוניות כי הגדולה, להפתעתו
נסיעה. כדי תוך בעצמו, לומד הוא השאר את

 מייותר כיום, שלו בסדר-הגודל לימוד״הנהיגה, ענף
 בשנות שלימוד־נהיגח העובדה נוכח אולם, לחלוטין.
 בתוכנית לעיין כדאי כמעט-הכרחי, דבר הוא השיבעים

מדינות״המערב. ממרבית שהשראתה שלהלן,
 בכל אדם כל הזו, התוכנית על-פי עצמי. לימוד

 כמורה״נהיגה לשמש יורשה ג׳ או ב׳ מסוג רשיון־נהיגה
 ארבע מזה רישיון באותו מחזיק שהוא בתנאי ללא״שכר,

 כל אחת. עבירת-תנועח לא אף עבר ולא רצופות, שנים
 בעלת רשות-הרישוי, מטעם רישיון־רכב בעלת מכונית
 (כולל ביטוח-רכב תעודת ובעלת לכשירות־תנועה אישור
 לימוד- לצורכי כמכונית לשמש תוכל צד־שלישי), סיכוני
 כשהם ובעל-הרכב, הלומד רק בה שנוסעים בתנאי נהיגה,

 ובעל-הרכב בין-עירוני בשטח גם חגורות-בטיחות חגורים
 מתאימה תעודה בעל והוא לעיל, שהוזכרו בתנאים עומד

 קודם- עבר שהלומד בתנאי וכן, ממישרד-התחבורה•
 המכונית ושעל הנוכחית, במתכונת תיאורטי מיבחן לכן

 לימוד״נחיגח לצורכי עתה משמשת שהיא המבהיר שלט
ל׳). (האות

בו על-ידי הנוכחית, במכונת ייערך עצמו ה״טסט"
 שעות״נהיגח 40 של מינימום לאחר מישרד״הרישוי, חני
 יהיה מורה־הנהיגה כיום). מהמצב (פי־שניים הלומד של

 הטסט הוצאות־חדלק• את רק התלמיד מן לקבל רשאי
 שימציא אחרת במכונית או המורה, של במכוניתו ייערך

מישרד-הרישוי. בוחני לרשות התלמיד
 התוכנית את להרחיב ניתן בבית״ספר. נהיגה

 וב- במישרד-הרישוי באחרונה שהועלה לרעיון בהתאם
 בתי״הספר תלמידי ילמדו לפיו ואשר מישרד״החינוך,

המליץ מישרד־חחינוך נהיגה. גם השאר, בין התיכוניים,

 אולם תיאורטיים, למיבחנים רק ילמדו שהתלמידים
 חודשיות שעות ובמיספר התוכנית, את להרחיב ניתן
 לתלמיד לאפשר היותר) לכל בשבוע, (שעה ביותר קטן

לנהוג.
 בתי- עם קבועים קשרים יקשרו לנהיגה בתי-ספר

 לקבל, יוכל השמינית הכיתה תלמיד וכל תיכוניים, ספר
 מעשי לימוד-נחיגה שעות מיספר ל״י 60מ״ נמוך במחיר

 ההכנות קודם חודשים, מיספר וכעבור ושעות״תיאוריה.
 למיבחן בית״ספרו במיסגרת לגשת יוכל לבחינות-הבגרות,

רישיון-נהיגה. לו שיקנה ומעשי תיאורטי
 העל־יסודיים, בתי-חספר כל לגבי אמורה זו תוכנית

שהו הרעיון את יממש אם מישרד-החינוך יעשה וטוב
עצמו. על-ידי עלה

 לעיל, הובאו שעיקריה, התוכנית, בנהיגה. צינן
 וכן ובקנדה, בארצות-הברית רבות שנים מזה נהוגה

ב נפוץ ודרום־אמריקאיות. אירופאיות ארצות במיספר
 לנהוג בניו את מלמד האב שלפיו הנוהג, הללו ארצות

 קיים שאינו כמעט לנהיגה בתי־ספר של ומושג במו-ידיו,
המלמ מורי-נהיגה עם הקשורים בתי-ספר להוציא שם,
 המורים ככל והם במיקצועם, תיאורטיים שעורים דים

בית־ספר. באותו האחרים
 ברשיון־נהיגה, מצוייר כבר 17 בן כל הללו, בארצות

מו מסיימיהם של שבגיליון־ציוניהם בתי-ספר וקיימים
 אלא זאת, רק ולא ״נהיגה.״ המיקצוע בצד גם ציון פיע

 נהיגה, כגון מיקצועות מופיעים שעורי-הרשות שבמיסגרת
ג׳). (סוג כבדים כלים על ונהיגה נהיגה־מונעת

 מיספר יצטמצם כזו, במתכונת תוכנית תוגשם אם
 מיספר יצטמצם מורי-הנהיגה, ומיספר בתי-הספר-לנהיגח

 והנהיגה שעורי־הנהיגה, מחיר יירד נהיגה, הלומדים
יעקובי). לשר חדשה (בעייה הכלל נחלת תהפוך

 חברתי בסטאטוס אז יהיו לא אולי מורי-הנהיגה
 שאסור פרח-קדושה מעוד ניפטר סוף־סוף אולם גבוה,
! הגזמת : לה לומר

דחובוח דורון. מאיר




