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ו נ ס א י ק ו ק ! ן ו ו
 מרובה המלאכה קצר, הזמן בעיצומו מיבצע-הבחירות

 מתנדבים. של כתפיהם על כולה נישאת והיא מאד,
ם אנו קי קו ה !לן ז ת !לנו לעזור יכול א
? איך

ד3י אחה ו. !דפעילוח 3דהתגד ו
ם אנחנו קי קו ורא בראש לנשימה. כאוויר למתנדבים ז

 בבל גם אבל בתל״אביב. הארצי המטה במשרד — שונה
ת אלף לבצע יש הארץ. רחבי ח א ם כולנו משימות. ו קי  עסו

ם לראש. מעל עד ה א ת  כמה זה למיבצע להקדיש יבול א
טה אל פנה אנא — בשבוע שעות !המ

ם איננו ממש. חיוני הדבר מיליונ מידי סיוע מקבלי
ם, רים ב פעילים עשרות לשבור לנו המאפשרים אלמוניי

ם קבוצת בי להוכיח לנו עזור שכר.  להרים יבולים אזרחי
!בזה מיבצע

ד50ה־ חתימות .2
ם, צריכים אנחנו ם, ימים תוך להחתי אזר 750 אחדי

 1500 דרושים למעשה שנגיש. הרשימה על ואזרחים חיות
ת, לרשימתנו. להתנכל נסיון בל מראש לסבל כדי חתימו

ם ם רצונך על לנו הודעת א תו ח מהמה אל — ל  י תת
!אליך שיבואו תמתין אל-נא

ה אם ת ת להטריח מובן א  בוא אנא — אלינו עצמך א
ת אל מו מקו מה. הרשימה מונחת שבהם ה  (הרשימה לחתי

).30 בעמוד במודעה מתפרסמת
ת להטריח יבול אינך אם ן — עצמך א פ ל  לנו ט
מי לפעיל או הארצי, (למטה  ביותר, אליך הקרוב המקו

 מזמנם המקדישים מתנדבים, אליך ונשלח הרשימה) פי על
ם למיבצע, ח מו ו תי אותך. יח

ם הזה שהמיבצע חשוב תיי ס ם י הקד  אל- האפשרה ב
!הזולת על תסמוך נא

פסף! בסף, בסף, .3
ם הוא בכסף המחסור חסו שלנו. ההסברה בפני חמור מ

יכו אינם מתנדבים של מאמציהם גם שלגביהם דברים יש
לכסף. תחליף לשמש לים

ל — לבן  לירות 500 של תרומה חשובה. תרומה כ
ה מודעה עוד לפרסם לנו מאפשרת  50 יומי. בעיתון קטנ
 מודעה לפרסם לנו מאפשרות לירות 100 של תרומות
להסברתנו. מילה מוסיפה לירה כל בעיתון״ערב. בינונית
ה אם ת  אליך. שנפנה תחבה אל־נא — לתרום מובן א

ת לנו שלח לאלתר. תרומתך א
יבו אינכם בחו״ל. ישראלים אל גם מכוונת זו פנייה

ם אבל שתבענו. כפי להצביע, לים ת להצביע יכולים א

בפעולה הסתנדכים מטה
 שתרצו ישראל, למען לפעול לנו עזרו תרומתכם. באמצעות

ת אליה לחזור בה. ולחיו
40ה־ ן1ד1מוו .4

ם ועדת־הבחירות. אצל לירות אלף 40 להפקיד עלינו  סכו
ת נעבור באשר לנו יוחזר זה ה. א מ חסי ה חוז- א

ת למנוע כדי ת להקטין הצורך א  תקציב־הבחירות א
ם שלנו הזעום ה, בסכו ם הרעיון נולד ז קי ה ת ל  ״מועדון א

ם, 40 של מועדון — ״40ה״ ם אוהדי  אלף לרשימה המלווי
ם יוחזר שהכסף ביודעים אחד, בל לירות ח ם — ל  א

לכנסת. תיכנס הרשימה
 הצטרפותם על ואשה איש 13 לנו הודיעו כבר השבוע

ם זה. למועדון המיספר. את להשלים כדי 27 עוד חסרי
 לא איש נצליח. משותפים במאמצים קשה. המשימה

מנו. זאת יעשה במקו
לנו! עזור

 דו״ח־ביניים לפחות, לציבור, חייב אני
ם המאמצים על הקי חזית״שלום. ל

 הכוז״ והידיעות הלחישות השמועות,
מים תכפו זה נושא על בות  האחרונים. בי

 מכוון חלקן אך מאי־ידיעה, נובע חלקן
ת לפוצץ  את ולהרוס מאמצי-האיחוד א

מחנה־השלום.
 אותם שנשאיר מכדי חשובים הדברים

בערפל. לוטים

ם ג ד היחיד■ ה
 במו — ׳77 מערבת-הבחירות פרוץ עם

 להק- יוזמה נקטנו — שנים ארבע לפני
 תמיד לנו נראה זה יעד חזית״שלום. מת

 לבל מעבר עצמה, בפני חשובה כמטרה
 היתה באשר בה דגלנו אלקטורלי. שיקול

ת סיעת-יחיד לנו ס  באשר בה דגלנו בכנ
 דוגלים ואנו שניים, של סיעה לנו היתה

ה בכנסת סיעה לנו כשאין עכשיו, בה
יוצאת.
 לפני הדיונים, של הראשון בשלב כבר

:ומפורטת ברורה תוכנית הצגנו חודשיים,
קם •  את שתבלול ״חזית-שלום״, תו

 הדוגלים והאישים הקבוצות התנועה, כל
 שלום למען הישראלית ״המועצה במינשר

 מחנה״ בל :בלומר ישראלי״פלסטיני״.
הבלתי-מימסדי. הציוני חשלום

ל תאמץ מינשר-השלום, על נוסף •
מע הצעות של שורה חזית״השלום עצמה
בענייני־פנים. שיות
ת מעבר • ת, לנקודו סכמו  יוסיף המו

 בתוכניתו לדבוק המרכיבים מן אחד כל
ת הרעיוני• ובייחודו ה לא בולה לחזי  תהי

 לציבור תפנה והיא אידיאולוגית, תווית
 הציוני בציבור החל — רחב אלקטורלי

ה הליברלי בציבור ובלה הסוציאליסטי
מתקדם.

ת בראש :פרסונלית מבחינה •  החזי
ת מוסכמת, אישיות תעמוד מל מס ת ה  א
ת (הצענו המחנה אחדות  אליאב, לובה א

 מראש למנוע בדי ביותר.) הסביר כמועמד
ם את הצענו התנצחות, מקו  לנציג השני ה

תפקנו מוקד, תנועת הס ם ו  השלישי במקו
ת בשאר תנועתנו. לנציג מו מקו  יוצבו ה

למחנה. שיצטרפו השונים האישים
ו השלום עניין על הדגש שימת נ י א  

ם. נושאים של מערכם להפחית בא  אחרי
 סיעה מעולם היתה שלא נדמה להיפך,
 של רחב כה במיגוון שטיפלה בכנסת

ם ושחידשה פנימיים, נושאים  כה בה
 בכנסת חזה העולם סיעת במו הרבה,

 הכפייה נגד מאבקינו והשביעית. הששית
השחי נגד פנימית, רפורמה ובעד הדתית

החב הפער נגד זכויות״האזרח, ובעד תות
ה ובעד רתי ק  ההכנסה של צודקת חלו

 בעל אזרח לבל היטב ידועים הלאומית,
פוליטית. הברה

ד מצו! חו אי ל
 לא היום עד סבירה. היתה הצעתנו

ת מילה אף שמענו ח  על ביקורת של א
 הובאה לא היום עד : מזה יותר הגינותה.
אלטרנטיבית. הצעה שום לידיעתנו

ה לא מדוע בן, אם מ  לפני זו חזית ק
 של שלם חודש אבד בבר מדוע ! חודש

 העניין רחוק מדוע ן וכסף זמן מאמץ,
ם זה ברגע ז חיובי מסיו

והפגי והישיבות המאמצים בל אחרי
 חייב אני רב, זמן השקענו שבהם שות,

יודע. איני — להודות
ת היתח תחילה ״אידיאו בעייה קיימ

ם שרצו היו לוגית״• הקי  סוציא- חזית ל
 השחורים, הפנתרים עם ליסטית-רדיקלית

ם ו ק מ  בינתיים עימנו. חזית-השלום ב
ם. הפנתרים התפרקו סי-רסיסי  כמה לרסי
 בכסא שם וזבו לרק״ח הלכו עסקנים

ם גדול. ובתקציב בטוח  הצטרפו אחרי
ת ידין, יגאל של לד״ש מנ  על-ידי הממו

 אין שבוודאי צרכים למען המיליונרים
 החברתי. הפער צימצום עם כלום להם
מוז להרפתקה פרץ ליהושע הצטרף אחר

חד איש נותר חדשה. רה  שניים, או א
 מכיוון אך מוקד. עם בקשר הנמצא/ים
 ל״מועצה מעולם הצטרפו לא שהפנתרים

הם הישראלית״ האח בבחירות הופיעו ו

 להאמין קשה בלבד, עדתית כרשימה רונות
ת להביא מסוגל מהם שמישהו לר קולו

ת שימה כלשהי. אחר
ת היו  מ־ המונית ״פרישה על חלוטו

יחידים. רק פרשו אך מפ״ם״,
ת זה שברגע היא הפשוטה האמת  קיימו

 במלוא הנמצאות מאורגנות, תנועות שתי
 התנועה — הבחירות מערכת של התנופה

ם מוקד. ותנועת שלנו  שתיים יילכו א
ס יש יחדיו, אלה סי ם לחזית״שלום. ב  א
ם לא לא, ם יכולה חזית. תקו קו  קארי״ ל

אה מין חזית, של קטורה  לרשימה הסוו
ת, או זו חר ה במדינה אך א  בשלנו קטנ

אה כל תצלח. לא הסוו
 דגם :לאיחוד אחד דגם רק קיים

 ואת האלה, התנועות שתי את הבולל
 והחשובים, הרבים העצמאיים האישים
ת להצטרף המובנים  זהו רחבה• לחזי

 והוא ׳ הישראלית״, ״המועצה של הדגם
 אינו זה, בדגם רוצה שאינו מי הצליח•

ם גם באיחוד, רוצה  האיחוד רוממות א
בפיו.

ר ג א ר מ ת ו ש מ
ת לשכנע שיכולתי הלוואי  הנוגעים א

ם בסיכויים בדבר ת הטמוני מ ק ה  חזית ב
כזאת•

 לחזית-שלום בגדולות. להלך רגיל איני
ס יש בזאת סי ח התחלתי ב  שני של בטו

קו ׳73(ב- מנדאטים, ת הספי  שלנו הקולו
 !,69ב- מנדאטים. לשני בלבד מוקד ושל

קיב מנדאטים, שני לבדנו קיבלנו באשר
חד מנדאט מק״י לה שלושה). ביחד — א

 למנדאט סיכוי יש בזאת לחזית אולם
 _ ושישי חמישי גם ואולי רביעי, שלישי,

פעו בכישרון שלה, בתדמית תלוי הדבר
ת וגם לתה מיות החיצוניות, בנסיבו  הלאו

והבינלאומיות.
ם אם  למאגר להכניס אפשר חזית, תקו

ם בל את המשותף  מחנה־ של הנכסי
:מעולם מומשו שלא השלום,

ו רבים פועלים בבלי־התיקשורת •
ת יתנו שלא טובים, ת אף תמיכתם א ח א  ל

 נרתמים שהיו אך הבודדות, הקבוצות מן
ת תלהבו  חזית של למסע״ההסברה בה

 מחנה״ של כלי״התיקשורת עם יחד כוללת.
 שלא עוצמת-קול מבטיח זה היה השלום,

הגדולים. הגושים של מזו תיפול
ם בנו השנים במשך •  מאיתנו אחדי

 נשלב אם יחסי-חוץ. של מסועפות מערכות
ם בל את יחד חסי  שעשינו (כפי האלה הי

 יבולה הישראלית״), ״המועצה במיסגרת
ניכרת• אלקטורלית השפעה לבך להיות

ת הזה העולם תנועת רק לא • תקל  נ
ת בבעייה ת כל אלא ממאירה, כספי ח  א

תקל הקבוצות מן ם תי סו ח מ ם זה. ב  אול
ם אם קו  יזרמו שאליה משותפת, קופה ת
 מקופת המיפלגתי המימון כספי רק לא

ת, ומקופת המדינה  גם אלא ההסתדרו
ם לנו שהובטחו הגדולות התרומות  א

 מאיתנו אחד (ושאף חזית-השלום תקום
ם אותן, יקבל לא  — בנפרד) יופיע א

 את שתביא הסברה לנהל יהיה אפשר
בישראל. בית לכל השלום דבר

ב החשוב הגורם ואחרון־אחרון, •
 גדול מחנה יצטרף בזאת לרשימה — יותר

בספרות, שם בעלי עצמאיים אישים של

והמ הביטחון הציבור, בחיי באמנות,
ה ניתן הראשונה בפעם דינה• הי  לגייס י

במלואו. במעט מחנה־השלום את
ה זה מאמץ מב כשלעצמו, חשוב יחי

מית־חינובית, חינה  לבל מעבר אף לאו
 וברחבי לגבול מעבר אלקטורלית• חשיבות
להי כדי בזה, למאמץ ממתינים העולם

ם ווכח ם אכן א  מחנה־שלום בישראל קיי
 במישורים השלכות לכך יהיו ורציני. יעיל

 זה צר מאינטרס בחרבה החורגות רבים,
אחר• או

מפשע גרוע
ם לא זה מדוע בן, אם י ק

 תשובה לי שאין הגדולה, החידה זוהי
עליה.
ם ניתן חזית־השלום את קי ה  לאלתר. ל

ת בעייה אף אין ח  לפתור שאי־אפשר א
שעח-שעתיים. של משותפת בישיבה אותה
ם ה לא עדיין מדוע בן, א מ ת ק 1 החזי

תם עם נמנה איני  בבל המחפשים או
 פרובוקטורים המוצאים בוונות-זדון, מקום

ת וסוכנים ח ת  רוצה איני שולחן. לכל מ
 שמישהו האפשרות על הפעם גם לחשוב

 למען בזדון, האיחוד את לפוצץ משתדל
בלתי-ברורות. מטרות

 ובאורח בבירור לקבוע רוצה אני אולם
ת אם :חד-משמעי מ הק ת אי-  ׳73ב- החזי

ה ׳77ב־ אי־הקמתה הרי חטא, היתה  תהי
פשע.

 גרוע ״זה :טאליראן שאמר כמו ואולי,
״טיפשות זאת מפשע, !

אבנר׳ אור׳
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