
זיכרוני וא. אבנר■ אווי אליאב, לובה מיימון, מיכה פעיל, מאיר פלד, מתי פינחסי, אהווו
לה מייוחד שליח הוזעק כאשר חצות,

לה חלם לא שאיש בקבוקי־משקה, ביא
ז מראש כינם

 דיונים, של ארוכות שעות אלה היו
 חליפות, ורחק התקרב הפיתרון כאשר
 הקשיג עצמו, עם נאבק אליאב לוגה

 נעתר ולבסוף הצעות העלה להפצרות,
 הנוכחים כל של המאוחדת לתביעתם
 היו דרמתיים, רגעים היו בראש. שיתייצב

שה הבינו הכל אך התפרקות, של רגעים
 לכאן להחליט צריכים וכי מתקתק, שעון

לכאן. או
 נתברר לפתע, ואז, האמת. רגע הגיע

 שהאיחוד הנוכחים כל רצו בליבם כי
 זה יהיה יקום לא שאם ידעו וכי יקום,
 במשך זזו שלא דברים לא-יכופר. חטא

 השנים ארבע במשך לא ואף חודשיים,
 דר- בקצב לפתע התפתחו לכן, שקדמו
 קרה, זה בדיוק אין הבין לא איש מאתי.

 המישרדי, בחדר הס הושלך פיתאום אך
 כתוב מיסמך היה אליאב לובה ובידי

לחתימה. מוכן בכתב־יד,

הסנמנו...״ ..הסנמגו...
 מליצות ללא פרוזאי, מיסמן זה יה ^

 פשוטות במלים שאמר וקישוטים, 1 1
:לומר צורך שהיה מה ותכליתיות

בלי התאספנו מטה, החתומים ״אנו
17 תשל״ז, אדר כ״ז חמישי, יום של לה

מ מרציאנו, סעדיהנחו
הפנת־ תנועת מייסדי

כהן. רן עם בשיחה למחנה הצטרף1

 של הקטנות בשעות .מאולתר. היהישו הי כנס
 להקמת ההסכם נחתם ליל־השבת

להת עמדה בליל־השבת לכך. התכונן שאיש מבלי מערך־השלוס,

 ״להפקיע״ הוחלט האחרון ברגע תנועח־מוקד. של הוועידה קיים
 מאולתרת. לוועידת־ייסוד להופכה הוועידה, את שעות לכמה

ופלד. מרציאנו אבנרי, פעיל, נאמו שבו הכנס, את מסכם אליאב

 מחנה להקים והחלטנו ,1977 במארס
 ומאוחד, משותף חברתי, ושיוויון שלום
להס התשיעית, לכנסת לבחירות שיילך

הציונית. ולתנועה תדרות
 ״שלי״ יהיה המחנה שם כי ״הסכמנו

לישראל.) חברתי שיוויון לישראל, (שלום
 יעמוד המחנה בראש כי ״הסכמנו

אליאב. (״לובה״) אריה
ברשי הראשונים ארבעת כי ״הסכמנו

אלי אריה )1( יהיו לכנסת המחנה מת
 אבנרי, אורי )3( פעיל, מאיר )2( אב,

מרציאנו• סעדיה )4(
בהתיי ארנון, יעקוב שד״ר ״הסכמנו

 המשך את יסדר זו, רביעייה עם עצות
הרשימה.

ברשי הראשונים שלושת כי ״הסכמנו
 שלמה, קדנציה לא בכנסת יכהנו מה

אחרי לבאים בדירוג, מקומם, יפנו אלא
ברשימה.״ הם

ה כל בו״במקום, המיסמך, על חתמו
אר יעקוב ד״ר אליאב, לובה נוכחים:

 אהרון האוצר), מנכ״ל שחיה (מי נון
 מוותיקי ירושלמי, (עורך״דין פינחסי

 הבוכא- העדה מראשי מיפלגת־העבודה,
 מרציאנו סעדיה פעיל, מאיר בארץ), רית

 השחורים, הפנתרים תנועת (ממייסדי
 סווי- דויד מיימון, מיכאל חבריו עם יחד

)34 בעמוד (המשך
21


