
הנמ אותם בעיקר — רבים למחליטנים
העשי גם אך הכלכלית, הצמרת על נים
 יש — הפוליטיקה מחליטני שבין רים

בקיס נופש באתרי מפוארים בתי-קיץ
וטב צפת אשדוד, חופית, ריה,
אינ המייצגים בעיקר — מהם כמה ריה•

 או בבתים גם מחזיקים — זרים טרסים
׳נז של ביותר הנאות בשכונות בדירות

וניו־יורק. לונדון פאריס, כה,
החק המיגזר מן המגיעים המחליטנים

 הישנים בתיהם על לשמור נוטים לאי
 רחובות, ובקיבוץ. במושבים במושבות,

 חדרה פתח־תיקווה, ראשון־לציון,
 מחליטנים שסיפקו המושבות הן ויבנאל

 את לציין אפשר המושבים בין רבים.
 ויתקין, כפר תל־עדשים, נהלל,

 ובאר־ כפר־ורבורג בפר־מלל,
טוביה.

 דד מגיעים לא הקיבוצית בתנועה גם
ה הקיבוצים הקיבוצים. מכל מחליטנים

 גבוה אחוז המספקים הם והוותיקים גדולים
 ו״המע־ הקיבוצית התנועה מחליטני מבין

 יגור, אפיקים, הם כאלה החדש״. מד
 מעגן־מיבאל, חיים, גבעת־ נען,

מוח השיא אך ועכרון. גיכעת־כרנר
 מישמר־העמק על-ידי ספק, ללא זק,
 מזכירי את סיפקה זו הצעיר. השומר של

 חברי- ואת תלמי, ומאיר חזן יעקב מפ״ם
 אימרי שמיר, משה תלמי, אמא הכנסת

 מישמר־ בנטוב. מרדכי והשר־לשעבר רון
 כלכליים, מחליטנים כמה גם גידלה העמק

 הפועלים בנק מנכ״ל הוא ביניהם שהבולט
ריינר. אפריים

הנ הגברים, אלף מאות שלוש
כמקו המתגוררים והילדים, שים
 וב־ כתנאי־דיור זוכים הללו, מות

אי אחרים שישראלים תנאי-חיים
במקו כלל. כדרך בהם, זוכים נם

 אין המחליטנים גרים שבהם מות
 כבישים יש בטלפונים, מחסור

 יש סלולות, ומידרכות מתוקנים
 כריכות■ כשפע, ירוקים שטחים
 וכתי-ספר מיתקני־ספורט שחייה,
 עתה המגדלים כתי-ספר — טובים
 של ישראל מחליטני את בתוכם

מחר.

למדו הס
אותם - היום של מחליטנים !ך*

 שנות־ את בילו — בארץ שהתחנכו \ י
 גימנסיות של מצומצמת בשורה נעוריהם

חק ובתי־ספר בערים ויקרות יוקרתיות
הכפרי. המיגזר את ששירתו לאיים,

 היה בחיפה הריאלי הספר בית !•
 כנראה מחליטנים, של מובהק בית־אולפנא

 קיבלו (אז '40וה־ ׳30ה־ שבשנות משום
התיכו חינוכם את היום של המחליטנים |

וה המיסחר של גדולים חלקים ,היו ני)
 בעיר- מרוכזים הוותיק ביישוב תעשייה

 בבית- חיפה. ובמיפרץ הצפונית הנמל
האלו חינוכם את קיבלו הריאלי הספר

 חיים מקלף, מרדכי ורבי־האלופים פים
זעי־ ואלי זורע מאיר וייצמן, עזר לסקוב,

כ כלכליים מחליטנים גם למדו שם רא.
(פז), גרא ויגאל (כלל־סקס) וילסון יהודה

מישמה־זזעמק של המישפורוה

תלמי אמה

תלמי מאיר כנטוב מרדכי
הקיבוצים נוכל המחליטנים באים לא הקיבוצית בתנועה גם

חזן יעקב

שמיר משה ריינר אפריים רון אימרי
הגבוה האחוז את מספקים והוותיקים הגדולים הקיבוצים —

 הוא מהם שאחד דהיום, דיפלומטים וגם
 עב־ אפריים בארה״ב, הישראלי השגריר

רוו
הו התל-אביבית הרצליה גימנסיה י•
 מחליט־ של עצום מיספר מתוכה ציאה
גיר ח״כ את להזכיר אפשר ביניהם נים.
 ב־ גם (שלמד בר־לב חיים האוזנר, עון

ה נאמן, יובל פרופ׳ מיקווה־ישראל),
 לשעבר חבר־הכנסת אולשן, יצחק שופט

 השר־לשעבר הכהן, דויד ואיש־העסקים
 יגאל (צי״ם), רותם יהודה הילל, שלמה
(בי טייבר אברהם סינדיקט), (פרדס דרור
 קר- יוסף (דיסקונט), רקנטי דניאל טוח),
ד נוח אברמוב, זלמן לבוד), (עץ מרמן  מ

 בורג יוסף השר ועוד. גפני ארנון זס,
זו. בגימנסיה מורה היה

ה הגימנסיה מילאה בירושלים !•
למח־ בית־האולפנא תפקיד את עברית

 עמוס (מיל׳) האלופים למדו שם ליטנים.
דוב כחיים ואנשים נרקיס, ועוזי חורב

 (בנק יפת וארנסט הספנות) (בנק שני
הו בירושלים חברון ישיבת לאומי).

 ה־ שבין הדתיים מן רבים מתוכה ציאה
 דתיים: שנשארו מי רק לא אך מחליטנים,

 דאז, הראשי הרב של בנו הרצוג, חיים
זו. ישיבה של ספסליה מחובשי היה

 בצפון החקלאי המיגזר מחליטני את י•
 כדורי, החקלאי בית־הספר שירת הארץ

 ומי אלון, יגאל רביו, יצחק למדו שם
 בבית- נצר. משה הנח״ל, מפקד שהיה
(ה בגיכעת־השלושה החקלאי הספר
 יצחק של אמו כהן, רוזה שם על נקרא

 ישעיהו (מיל׳) האלופים התחנכו רבץ),
לש חבר־הכנסת וכן זאבי, ורחבעם גביש
 (איסכור). רן ויצחק אזניה, ברוך עבר

כמובן, הוא, יותר ותיק חקלאי בית־ספר

 האלופים התחנכו שם מיקווה״ישראל,
 יפה, אברהם גבע, יוסף איילון, צבי (מיל׳)

 בר־ חיים גם — מסויים פרק־זמן ובמשך
 תבורי יעקב גם למדו ב״מיקווה״ לב.

המיליו של (נציגו ברק ברוך (קריסטל),
 מרדכי וגם קרטר) ויקטור האמריקאי נר

 בכפר־הנוער לצה״ל). הראשי (הרב פירון
 שולמית חברת־הכנסת התחנכו שמן בן־

אה פרם, שימעון ״העבודה״ מנהיג אלוני,
ש אחר מוסד אחרים. ורבים ידלין רון

 הוא רבים מחליטיים כתליו מבין הוציא
 השומר־הצעיר, של הגדול החינוכי המוסד

 מישמר בקיבוץ מוקם במיקרה שלא
העמק.

י— לכת״ ״הצנע

יעקובי גד זורע מאיר רקנטי דניאל
ברמת־השרון גר בכפר־ויתקין, נולד בסעגן־מיכאל גר בריאלי, למד בהרצליה־פיתוח גר בהרצליה, למד

השקפת־העולם, של יסודותיה ת
 המח־ שקיבלו החינוך בייסוד המונחת 1\

ב למצוא ניתן הללו, בבתי־ספר ליטנים
 אחדות שנים לפני שאמר מישפטים כמה
 בית- של הוותיק מנהלו שפירא, יצחק ד״ר

ידי לצהרון בראיון בחיפה הריאלי הספר
המש הקצאת את בבקרו אחרונות. עות

שפי הד״ר הטעים במערכת־החינוך אבים
— יש כי רא,

 ל,נותני- יתר טיפול ״להקדיש
 לאליה התלמידים, כחברת הטון׳

 ה• המחר. מנהיגי להיות העתידים
 אצלנו. וגם העולם, כבל היא כעייה

הדא המאמץ, עיקר את מכוונים
 לטיפוח הכספיים והמשאבים גות

 זה בחכרה. ■הנחשלים היסודות
כ והכרחי, מאד חשוב כיטלעצמו

 על■ בא לא זה בל אם :אחד תנאי
 והשקעת-הכוחות הדאגה חשבון

המנ יהיו כהכרח שהם כיסודות
מחר־מחרתיים.״ והמובילים היגים

 היתה, הריאלי בית־הספר של סיסמתו
ותל לכת״, ״והצנע ומתמיד מאז אמנם,
חני והיו פשוטים, מדי־חאקי לבשו מידיו

 הצופים. נוער תנועת של הנאמנים כיה
 הדומים בבתי־הספר חבריהם עם יחד אך

 ובמכוון במודע התחנכו האחרות בערים
ב שהם -״ד־סודות ״נותני־זזטון״, להיות
ביש והמובילים״ המנהיגים יהיו הכרח

היום. של ראל
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