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בישראל ,הדמוקרט המישטו להתמוטטות המצפות ־ הפוליטית הבמה של

 החברה״ פני לשינוי ״אזרחים של נס ^
מנ בתל־אביב. אמריקה ציוני בבית ~

 מסביר שימעון, אלי ומייסדה, התנועה היג י
ש מ״בילבול נובע המשתתפים מיעוט כי

 שניים איש. 40כ־ מגיעים בהזמנות״. היה
'״עצ זוהר, עזרה של תנועתו אנשי מהם

 הם כיפות הובשי צעירים שלושה מאות״.
 הבמה, על המנחה, כהנא. הרב של מאנשיו

 על לעלות מוכן מהקהל מישהו אם :שואל
 גבר לכנס. הגיע מדוע ולהסביר הבמה

ב לבוש וארוך, לבן זקן בעל ממושקף,
 מציג הוא להסביר. מתנדב לבנה, חולצה

כ״רוזנטל״. עצמו את
רוזנטל. טוען אותו, סיקרנה המודעה

 וקיבל שהגיע אחרי מילה. לכל הסכים הוא
 התנועה, של הכלכלי־חברתי המצע את

 אחת: בעייה רק יש התלהבותו. גברה
מדי לשאלות כלל מתייחם אינו המצע
ניות.

 קלפי!, את רוזנטל מגלה עצמי,״ ״אני
 החברתי והמצע התחייה, בתנועת ״חבר

 ׳תנועת של למצע דומה ממש תנועתכם של
 והייתי בכיסי, כאן התחייה מצע התחייה.

 אני הדימיון. רב כמה לכם להראות יכול
שתי בין לשיתוף־פעולה מקום שיש הושב

נאמן מנהיג
למי?

 שאני להדגיש עלי לאיחוד. אולי התנועות.
 רק אבל התחייה, תנועת כחבר מדבר
מוסמכת.״ הצעה ילא זו כחבר.

הליכוד, של כסף
המערך של כסף

 בבית־הקפה יותר, מאוחר ימים מה ף*
 גרשון נפגשים בתל-אביב, סקאלה *

 עזרה וד״ר התחייה, תנועת מזכיר שפט,
 מחייכים הם עצמאות. תנועת מנהיג זוהר,

 מתיישב זוהר ידיים. לוחצים לזה, זה ,
מחלי השניים דקות. לכמה השולחן ליד
 להיפגש ״צריך טלפונים. מיספרי פים

׳להת מבטיח ושפט זוהר, אומר לשיחה,״
קשר.

רעהו. את איש מכירים הימין מנהיגי

בגן־־הירק צה״ל חיילי נגד נאוודסיני מתנחלי של הקרס :הכללית החזרה
7 מי בפקודת

ב איש־איש עדיין, מפוזרים, הם היום
אי ושיקוילי־יוקרה אידיאולוגיה מפלגתו.

 נפגשים הם אך ביניהם. מפרידים שיים
 הנסיגה נגד — בפעולה צורך יש כאשר
 אחרת. או זו התנחלות בעד או מסיני

 לכל רעות מבטיחה הזאת אחדות־המעשה
 להסדר להגיע אי־פעם •שתנסה ממשלה

 ורצו־ המערבית הגדה פינוי במחיר שלום
 שכולם ספק אין מהם לאיש עת־עזה.

 עשרות והשומרון״, ״ביהודה שם, יהיו
 המנהיג, גם להם יימצא אם אנשים. אלפי

 הדיעות חילוקי על להתגבר להם שיקרא
 במיוחד עמוקים שאינם — האידיאולוגיים

ה הדמוקרטיה של סופה זה יהיה —
ישראלית.

 חוד יהיו התחייה ותנועת גוש־אמונים
 שפט, גרשון כזאת. התארגנות של החנית

 המזכיר היה עין־צורים, הדתי הקיבוץ חבר
 על נוסף היום, גוש־אמונים. של המדיני
 הממונה גם הוא התחייה, כמזכיר תפקידו

ההסברה. על
 התחייה תנועת ברשימת השלישי המקום

 כהן, גאולה לאחר מיד העשירית, לכנסת
 רב זמן במשך מוכר שהיה למי מיועד

ההח פורת. חנן גוש־אמונים, של במנהיגו
 לרוץ שלא בגוש־אמונים, שהתקבלה לטה

 התחייה, לתנועת להצטרף ולא לבחירות
 משיקול אלא דיעות, מחילוקי נבעה לא

 לגייס תוכל התחייה תנועת נבון: פוליטי
 החילוני, הציבור בקרב גם רבים קולות

 של הדתית מהקנאות רתיעה יש שלחלקו
 רבה במידה היום תלוי גוש-אמונים הגוש.
הלי ממשלת לו שמעניקה הכספי בסיוע

ה ממשלת לו :תעניק אולי ומחר כוד,
לחבל עלולה למיפלגה הגוש הפיכת מערך.

 הם התחייה, אנשי עם כשמדברים
 ב״דמו־ דבקותם את להדגיש מרבים

 עצמה. בתנועה זכר אין לזו אך קרטיה״.
 אחרי שנים, כשלוש לפני הוקמה התחייה
 עתה עד מצריים. עם השלום הסכם חתימת

 מוסדות שום ואין ועידה, התכנסה לא
 מזכירות, הוא המבצע המוסד נבחרים.

״הנ מינתה המזכירות חברים. 14 המונה
חברים. כ־ססז המונה הלה״,

 ה־ בראש עומד נאמן יובל הפרופסור
 עליו מנהיגותו. יעל עירעור ואין :תנועה,

לבחי התחייה רשימת את להרכיב הוטל
 את הביא נאמן העשירית. לכנסת רות

 והתעוררה המזכירות, לאישור הרשימה
 של להצבתו שהתנגדו חברים היו :בעייה
 הרביעי, במקום נהלל, איש בוצר, אריה
 דבר של בסופו פודת. חנן לאחר מייד

המזכירות. על־ידי הרשימה אושרה
 לסיכויי באשר אופטימי שפט גרשון

 הוא הקרובות. בבחירות התחייה תנועת
 הסקרים, על שלו האופטימיות את מבסס

 הצביעו מהציבור )0/<ס לדבריו, שלפיהם,
 החלת בעד הם ס/״סד מסיני׳ נסיגה נגד

 ו־ הגולן, ברמת הישראלית הריבונות
 ישראלית לנסיגה מתנגדים מהציבור 620/0

שלום." תמורת אפילו — המערבית מהגדה
 הוא תנועתו של שייחודה אומר שפט

■מל פעולה •שיתוף -יש שלראשונה בכך,
 גם אך וחילוניים. דתיים בין כתחילה
 הראשון מהעיקר ניגזר זה פעולה שיתוף

 מילחמה יש ״כאשר התחייה: תנועת ׳של
 ששאר חושבים אנו והשומרון, יהודה על

לנוש ביחס עמדתנו מישניים. המאבקים
 המדינית.״ מעמדתנו ניגזרת האחרים אים

החברתיות־כלכליות. העמדות גם וכך
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 גם גוש־אמונים הללו. הנדיבים במענקים
 הניצי באגף אחיזתו על לשמור מבקש

דרוקמן. חיים הרב באמצעות במפד״ל,
דדוק־ שהרב להגדרה מסכים אינו שפט

 גוש־אמונים של טרויאני״ ״סוס הוא מן
מס מה ידעו לא טרוייה ״אנשי במפד״ל.

 לעירם,״ שהוחדר היווני הסום בתוך תתר
 מיהו היטב יודעים ״במפד״ל אומר. הוא

 מעדיף אני זאת. מסתיר לא והוא דרוקמן,
כוח.״ יותר לנו יהיה כך יפרוש. שלא

שפט מזכיר
מי? את


