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 בממשלה. אפילו אולי ככנסת. להיות רוצה הוא
 כרשימה. יהיה הוא מתאים. שהוא חושכיכ כמיפלגה

 תופיע הבהירות בתעמולת שלו לתמונה מתחת
 אכל מפואר. ברטיס־ביקור מצוחצחת. ביוגרפיה

האמת. את לדעת צריך הבוחר
ללכת. האיש רוצה לאן רק לא לדעת זכאי הבוחר

 דויד, לא תמימים ימים 19 משך ף•
 שיקבלו הכיבוד טיב יהיה מה ברור *יי

 משה למען (תנועה תל״ם ומהופנטי פעילי
 ב־ כפויית־הטובה עבודתם במיסגרת דיין),

 והנה, העשירית. לכנסת מערכת־הבחירות
 יושרו בקיץ, יתקיימו והבחירות מאחר

 לי״) (״אין ייגאל וחבר־הכנסת ההדורים
 שרידי עם סוף־כל־סוף הצטרף הורביץ

 לפעילים להביא יוכל דיין, לרשימת רפ״י
 מבית־ שונים ובטעמים בצבעים שלגונים
 מישפחתו. שבבעלות נוגה טנא החרושת

 הקמצן דיין, של בעייתו גם נפתרה כך
להיש עלול שהיה ייגאל, של וגם החולני,

מלקקים. וללא נמסים שלגונים עם אר
 אי־ את לתרץ ניסו אפריל בתחילת
עקרו בסיבות לתל״ם הורביץ הצטרפות

 להתחבר יכול לא נטען, כך הורביץ, ניות.
 והנה, ירושלים. על לדון שמוכנה לרשימה

 העצמאית, רפ״י כששרירי החודש, בסוף
 מע״מ, שניצלו בליכוד, לע״ם שרידי שהם

 ה־ מרפ״י שנותרה הממלכתית הרשימה
 לעבור שסיכוייהם ולדעת נוכח המקורית,

 מילה שונתה קלושים, החסימה אחוז את
 והוד־ דיין רשימת של המצע בנוסח וחצי
 דחיקת תוך השלישי, במקום נחת ביץ

 — ישראל״ פועלי מ״רשימת אחר מיליונר
שובל. זלמן ח״כ

 ב־ האשמה קולר את תולים ציניקאנים
 הורביץ התפטר בינואר דיין. של בוגדנותו
שלו־ לפרישת וגרם כשר־האוצד מתפקידו

 פעל הוא וכיצד בא הוא מאין גם לדעת זכאי הוא
 ליתן עתיד הוא מי בפני לשער שיוכל כדי קודם,

דין־וחשכון.
 האתמול מן פרטים הזה״ ״העולם יביא זו כסידרה

 להיבחר המבקשים •טונות, ממיפלגות מועמדים •טל
העשירית. לכנסת

 ימצא שדיין כדי מהליכוד, הרפ״יסטים שתים11חשל[
 ואילו העצמאית. פעילותו לקראת חם בית
 את הקים והורביץ, רפ״י את זנח דיין

 מי את הפוליטי מהארכיון והוציא תל״ם
 בן־ מרדכי בעיראק, ציוני פעיל שהיה
 תוך ברשימה, השני במקום והציבו פורת,

הורביץ. של רגליו דחיקת

המשורר
מנהלל

 של אמו בני־דודים. הם ומשה יגאל
 שמואל של אחותו היתד, בלה, ייגאל,

 הדר, עמום ח״כ הוא ייגאל של אחיו דיין.
 עוד העבודה. בתנועת אמונים גוש נציג

״תרו על מקיף סוציולוגי מחקר ייכתב
 לפוליטיקה האלה המושבניקים של מתם״

 ובהיותו 1918ב־ נולד ייגאל הישראלית.
 מתאר עמום אחיו לנהלל. הגיע שלוש בן

 רועי־צאן עם הרף ללא כמתקוטט אותו
המושב. לאדמות להתקרב שהעזו ערביים,

 היה שייגאל מספר, שלו אחר שכן
 חרז פעם שמדי רומנטי טיפוס מתבודד,
 יודע, המושבניקים את שמכיר ומי חרוזים.

 של בביוגרפיה שחורות נקודות הן שאלה
מושב. בן

 הבריטי לצבא ייגאל התגייס 1941ב־
 כעבור היהודית. בבריגדה תותחן והיה
הת 1946ומ־ השתחרר שנים וחצי חמש
 עם עבר 1951ב־ באר־טוביה. במושב גורר

ורבורג. כפר למושב רעייתו
 לפני עוד בפוליטיקה לעסוק החל הורביץ

 פזל בהגנה חבר בהיותו המדינה. קום
 ששם לוחם״, ״עם קיקיוני, מחתרתי לחוג

 לכבוש המחתרות, את לאחד למטרה לו
 מדינה הקמת על בה ולהכריז ירושלים את

 ״מפלגת להקמת שותף היה 1947ב־ יהודית.
הרוויזיוניס מהתנועה פורשים עם העם״,

 רוזנבלום, הרצל הדוקטור וביניהם טית
רשי אחרונות. ידיעות ד,צהרון עורך כיום

 באותה שהתקיימו בבחירות נכשלה זו מה
הישוב. למוסדות שנה

 אי־שירותו היא שלו בביוגרפיה אפל פרק
 מחמש יותר ששירת המושבניק בצה״ל.

 פוליטי פעיל והיה הבריטי בצבא שנים
הפולי המפה של הימני בצד אקטיוויסטי

 במילחמת־ד,עצמאות בצבא שירת לא טית,
 כשיר שהיה ולמרות .30 בן שהיה למרות

 במילחמת־קדש בצבא היה לא לשירות
 .1967ב־ ששת־הימים ובמילחמת ,1956ב־

 על בקרב לאי־השתתפותו הרשמית הסיבה
 היה שלכאורה קרב — המדינה הקמת
 אבי שמות היא — בעיניו מאוד חשוב
חק יחידות שתי עם אותו הותיר אשתו
 היה יכול לא לדבריו, בבאר־טוביה. לאיות

 המשק את ולמוטט החלקות את להזניח
מת הורביץ מישפחתו. התפרנסה שעליו

ו ואחראי מסור כבן־מישפחה כאן גלה
 אי- מסתדר כיצד יודע הוא שרק כנראה

 שבהן הפוליטיות ההשקפות עם שכזה מעש
המדינה. קום ערב דגל

ה עברו על שנים כמה לפני כשנשאל
 שבועות כמה שירת כי בשמו טענו צבאי,
 בשתי חלקו לגבי .48ב־ אשדוד בחזית

 לנכון מצא לא כבר הבאות המילחמות
להשיב.

שני
אלילים

 הורביץ התמסר המדינה קום הרי
למפא״י. והצטרף בכפר־ורבורג למשקו

 פעיל היה הורביץ למרכז. אפילו נבחר הוא
 ל״ היה 1961וב־ בתנועת־ה,מושבים ביותר
 הצליח הוא בדרום. חברת־ד,מושבים מנכ״ל

 והתקדם תנועת־המושבים כנציג בעסקיו
 נטש 1966שב־ עד יותר, בכירים לתפקידים

 והחל השיתופית הכלכלית הפעילות את
 הפרטית הכלכלית האימפריה את לבנות

שלו.
רשימת — לרפ״י הורביץ הצטרף 1965ב־
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