
ש בוא אור את ופגו
 :קפה כוס על לדבר כוא

: פתוחים חוגים יקיים אכנרי אורי

ב • י ב א ־ ל ח ב
 במארס, 19ה־ הקרובה, בשבת

 בקפה* 13.00 עד 11.00 בשעה
רוט שד׳ השדרה״, ״פון! גלריה
התרבות״). ״היכל (ליד 140 שילד

 הכוונות, על לשאלות ישיב הוא
 סיעתנו של והתוכניות הרעיונות

הכאה. בכנסת
ה את להציג מעוניין אתה אם

 לברר, אותך, המטרידות שאלות
מוזמן. אתה — להקשיב

בית ■ץ! לחוג
■רושדיס •

,20.00 בשעה במארס, 10 , ד ביום
 הרץ, מיכאל אצל שמיניות, לתלמידי חוג
אכנרי. אורי עם רחביה, ,21 עזה רח׳
3י3חד־א •

,20.30 בשעה במארס, 17 ה/ ביום
 התימנים, כרם ,8 קוק הרב רח׳ ב״מקלט״,

צרפתי. אליאב עם

רחובות #
 ,20.30 בשעה במארס, 21 , ב ביום

אבנרי. אורי עם לחקלאות, בפאקולטה

תל־אביב #
13.00 כשעה במארס, 23 ד׳, כיום

 בר״שירה, אולם תל־אביב, באוניברסיטת
אבנרי. אורי עם אסיפה

המקומ״ס המטות של הונזים ושימת
243386 טלפון ,136 ת.ד. תל-אכיב, ,3 גורמן רה׳ הארצי: המטה

ן>13נ0 אביב תל #
 טל. ,16 שרת רח׳ תאזיני, יהונתן

260492.
סב 9 א (לרום) חל׳

 ,13/3 האלמוני הגיבור אורנן, אריה
(בעבודה). 613866 טל. יד־אליהו,

גסות־ים •
טל. ,18  רמז רה' דיסטלפלד, אהרן

258904.
ן למח־ג •

.764861 טל. ,8 גולומב ישנו, יצחק
סייבדק •

.788997 טל. ,15 בורוכוב רח׳ יוטף, שרה
קריח־אונו •

טל. ,21  מונטיפיורי רח׳ לוי, יעקב
717213.

פתח־חקוה •
 טל. ,115 רוטשילד רח׳ אורן, אבי

(עבודה). 912494 (בית), 907887
פרדס־חנה חררה, •

 פרדט־חנה, אשר, נווה רח׳ רודין, נתן
.063־78103 טל.
הרצליה-רמח־השרו! #

 טל. ,38 מוריה רח׳ דיסקין, נילי
484695.

 טל. ,7 האורן רח׳ ויינהבר, אפרים
484714.

# 1311
.910079 טל. עתידות, מעון פירואן, אלי

בח־־ם €
 .887283 טל. ,47 בר״אילן לוי, אבנר
 טל. ,1 ארלוזורוב רה׳ מורג׳ן, גיורא
882385.

חולון #
 טל. ,48 גאולים רח׳ מינוביץ׳, מנחם
923949.

ראשון־ל!גוון #
 טל. ,5 לוין אשר רח׳ דגן, רפאל
946907.

רחובות #
 ,11 הראשון הנשיא רח׳ שלוין, אמנון

.954780 טל.
■רושליס #

 טל. ,16 כרמון רח׳ צרפתי, תמי
522719.

חיבר■ 0
 טל. ,33 מוריה רח׳ הולנד, איתן

87139.
טבעון 0

 טל. ,8 ותמר אמנון רח׳ תמיר, בנימין
931194. . ^ : ׳

קרירו־ח״ם #
 טל. ,12 הראשונים רח׳ שרון, בלה

740041.

! זקוקים אנו ו ד
 כולה נישאת והיא מאד, מרובה המלאכה קצר, הזמן בעיצומו, מיבצע״הבחירות

מתנדבים. של כתפיהם על
ם אני קי קו ה 1 לך ז ת !לנו לעזור יכול א

לפעילות! התנדבל יבול אחה #
ם אנחנו קי קו  המטה במשרד — וראשונה בראש לנשימה. כאוויר למתנדבים ז

אחת אלף לבצע יש הארץ. רחבי בכל גם אבל בתל-אביב. הארצי  כולנו משימות. ו
ם לראש. מעל עד עסוקים  — בשבוע שעות כמה זה למיבצע להקדיש יכול אתה א

!המטה אל פנה אנא
 המאפשרים אלמוניים, מיליונרים מידי סיוע מקבלים איננו ממש. חיוני הדבר

 יכולים אזרחים קבוצול כי להוכיח לנו עזור בשכר. פעילים עשרות לשכור לנו
!כזה מיבצע להרים

)33 מעמוד (המשך
 מושכת כך לטדך, השוחרים ובזים

 רודפי־ את מימסד שד התפרקותו
 למעגל מחוץ שנותרו הקאריירה

הקיים. המישטר של חלוקת־השדל
 במיגוון מייוחד ענייו יש זו, מבחינה

 מתוך ד״ש צמרת אל שהצטרפו האנשים
מחנות. לכמה לחלקם אפשר אישיים. מניעים

תקו מפליטי מורכב אחד מהנה
 תחת שהסתופפו בן־גוריון, פת

מייותמים. ונשארו ״הזקן״ כנפי
 עצמו, ידין כמו אנשים בולטים אלה בין
 שנוא־ הצטרפות ביגלל (שפרש הראל איסר
אחדים. ורבים תמיר), שמואל נפשו,

 של אנשי־הסמכות זה למחנה שייכים
 באורח־פלא שהפכו — הישן המישטר

 מיקרה זה אין והופכי־עולם. דורשי־שינוי
 בחייה, ששרדו המוסד־לביון, ראשי שכל

(ש הראל איסר ידין: במחנה נמצאים
 עמית מאיר (מיל.) האלוף כאמור), פרש,

 דובר תחילה זמיר. צבי (מיל.) והאלוף
 ראש יריב, אהרון (מיל.) האלוף על גם

 רחב מיגוון בא עימם יחד לשעבר. אמ״ן
 טול־ בדן החל מישוחררים, אלופים של

 בהתחלה ודובר זורע, במאיר וכלה קובסקי
 מפקדי־מישטרה באו לסיקוב. חיים על גם

 קופל, פינחס המפכ״ל־לשעבר — בכירים
ועוד. עופר, דויד מפקד־המחוז־לשעבר

 הפרוטקציו־ את זה למחנה לשייך ניתן
 מסמל אותם גם הישן. המישטר של נרים

 על־ שהוצנח עמית, מאיר מושלם באופן
מ היישר ידלין ואשר ספיר פינחס ידי

 לראשות קהיליית־המודיעיו בראש תפקידו
 מבלי מר, במדינה, ביותר הגדול הקונצרן

כל במיפעל בחייו אחד יום אף שעבד
 זו היתד, השורות. מתוך שעלה ומבלי כלי,

 עס־ של שיבוצם לשיטת קלאסית דוגמה
לפי כלכליות, בעמדות־מפתח קני־מיפלגות

הכל. את מאחדת לזהב התשוקה
 שייכים פחות, חשוב שלישי, ומחנה

 חדיש, גוף לכל המצטרפים התימהונים אליו
שוומ שונות בשורות־גאולה כשבפיהם

ו אטום, בקיר נתקלים מנסים, הם נות.
 לגוף וממתינים— נפלטים הם זמן כעבור
 עשר עברו כבר מהם אחדים הבא• החדש

 גם יצטרפו והם כאלה, חדשות תנועות
הבאות. התנועות לעשר

מיקסם־שווא
 אפ־ קוריוז. להיות היה יכול זה ל ^

בסד־ רע. כל בכך שאין לחישוב ישר
 — זמן וכעבור גועת־סבון, מתנפחת הכל
 — לאחר־מכן שנה או הבחירות, אחרי יום
פוז׳אד. של הבועה כמו תתפוצץ, היא

ב התנועה תלך ביותר הטוב במיקרה
 הסממנים מן כמה לה שהיו רפ״י, דרך

 ־שתזכה, במה בבחירות תזכה היא האלה.
 מיפלגת־העבודה. עם לקואליציה תיכנס
 שר־המיסחר־והתע- עמית, מאיר במקום

 עמית, מאיר יכהן המערך, מטעם שייה
 כעבור ד״ש. מטעם שר־המיסחר-וד,תעשייה

ל ד״ש לכניסת משא־ומתן ייפתח זמן,
 דבר •של ובסופו שלישית, כחטיבה מערך,
 הפרישה עצמה. למיפלגת־ד,עבודה תיכנס
 קוריוז, אינטרמצו, בבחינת תישאר כולה

 ותיעלם. גלים כמה שהיכתה חולפת תופעה
ונזק. סכנה בכך יש אודם
 תגרום, הזאת ״שהתנועה היא הסכנה

ש הרת־סכנות, לתהפוכות בלי־משים,
 תקים ד״ש אם :למשל ישורנו. מי סופה

 על־פי והדתיים, הליכוד עם קואליציה
 ו־ אותה המממנים 'אילי־ד,כספים מיצוות

 התנועה, בצמרת מאד חישובים ששליחיה,ם
 הציגו ולא עצמם את מצניעים שרובם אף
הפנימיות. בבחירות מועמדותם את

עמית ד״שאי
משוחררים ואלופים קציני־מישסרה ש״ב, אנשי וגם

ספיר־ידלין. שיטת
 הפרו־ :מושלם פאראדוכס — לכאורה

 וטיפח ״שגידל במישטר בועטים טקציונרים
 אנשים כי כלל. מוזר זה אין אך אותם.

 המישטר של היכולת מן התייאשו אלה
 ״שלהם, הפריווילגיות על לשמור הגוסס

או שיעשה מי״שטר־תחליף, מחפ״שים והם
המלאכה. תה

 לצמרת שהצטרף! השני המחנה
 סימפאטיים מאנשים מורכב ד״ש

הפיראטים. — פחות
שהפ אותם השוחרים־לטרף. הם אלה

ועכ הקיים, המישטר בתוך במירוץ סידו
 והם ־שעתם, שהגיעה להם נדמה שיו

 דפוקי בקפנדריח. לעמדות־מפתח יגיעו
 מאבקי־כוח כל מפסידי המיפלגות, כל

זה. דגל אל נוהרים הפנים־מיפלגתיים,
ש אנשים ומשמאל, מימין התקבצו הם

שמו כמו הימין, של הקיצוני באגף היו
 של מלב־ליבה שבאו אנשים תמיר, אל

 ציוניים״, ״פנתרים העובדת, ארץ־ישראל
 של והמהפכנים השחורים הפנתרים פליטי
 תשו־ אותם מאחדת וכפר־שמריהו. סביון

 כדי הריק, החלל את לנצל :משותפת קר,
הפיסגה. אל להגיע

ה פשטה לסרט־פיראטים. הדבר דומה
 עמוסות־זהב ספינות של ששיירה שמועה
 לספרד. הדרומית מאמריקה להפליג עומדת

 בכוחה אין בודדה ספינת־פיראטים שום
מת כך לשם כזאת. שיירה עם להתמודד

 מכל ספינות־שודדים של גדול צי קבץ
השיירה. את במשותף לחמוס כדי עבר,

 היא זו סכנה :זו בסידרה כבר נאמר
המ על אסון להמיט עלולה והיא ריאלית,

 להתפוצצות מוביל זה ■שכיוון מפני דינה,
יש בין מילחמתית התפוצצות — כפולה

 חברתית והתפוצצות הערבי, והעולם ראל
עצמה. ישראל בתוך

כ הכרוך הנזק אך סכנה. זוהי
זו. מסכנה גם חורג תנועה

 הכמיהה אמיתי. הוא בשינוי הצורך כי
 את להוליד בכוחה גדול. נכס היא לשינוי

ה המטהרת. הגדולה, תנועת־ההתחדשות
במדינה. חדשה רוח להפיח כדי דרושה

 מספקת היא קצר. יוצרת ד״ש תנועת
 שלא אפיק — למאוויי־השינוי כוזב אפיק
 המימסד לביסוס אך אלא לשינוי, יוביל

 חסר־הפיתרונות, הכושל, העייף, הקיים,
חדשה. במהדורה

ה השינוי את תעכב היא בכך
העלו שנים — שנים ככמה אמיתי

גורליות. להיות לות
לה ״שיכלה האנרגיה את מנטרלת היא

לחוסר־תזוזה. תביא מוקדם, לשינוי ביא
שהתפתחו ייתכן זה, גל יחלוף כאשר

 ו/או הפנימי במישור קטאסטרופליות יות
 בלתי־אפשרי. השינוי את יהפכו החיצוני

כא אחריה, זו תנועה שתשאיר והאכזבה
ול הידיים את לרפות עלולה תתפרק, שר

מאד. רב לזמן אמיתית תנועת־ישינד סכל
 בד״ש, הטמונות הסכנות מכל
כיותר. החמורה שזו ייתכן

טידרה הבאה (הכתבה  נ
)ידין ייגאל הוא מי :זו !

2063 הזה העולם


