
למעזאלטרנטיבה
ישראל
אחרת

 משגר בתולדותיה, ביותר החמור במשבר גתוגה ישראל
ודמותה. ?יומה על המאייב

 דתית; וקנאות לאומנות של השתוללות והחברה; הכלכלה התמוטטות
 בצד ונחשלות מצוקה מקיזות־דם; ומילחמות מתמשכים ודיכוי כיבוש
 המיזרחיים דחיקת והיוצר; העובד האדם של מעמדו שחיקת טפילי; עושר

 זכות שלילת לרעה; ואפלייתם הערביים האזרחים קיפוח נחות; למעמד
 שילטון עירעור דתית; לכפייה גוברת השתעבדות מלא; לשיוויון האשה
 צדדיו הם אלה — זכויותיו ורמיסת האדם בכבוד זילזול והמישפט; החוק

עתידנו. על המאיים האחד, המשבר של השונים
 שבהן המתמשכת, בשרשרת־המילחמות אחת רק היא מילחמת־הלבנון

 את להנציח באה זאת מילחמה וערבים. יהודים של דמם לשווא מוקז
 בהכרח המוביל תהליך מנחלתו, הפלסטיני העם נישול ואת הכיבוש
לגירוש. אף ואולי לפוגרומים, לדיכוי,

 שבה מדינת-אסרטהייד, ישראל הופכת עינינו לנגד
 ושואבי־מים, חוטבי־עצים ״ילידיה״, על עם־אדונים שולט

 והנתונים ואנושיות, אזרחיות לאומיות, זכויות המשוללים
צבאיים. מושלים של לשרירות־ליבם

 המקיף הלאומי, הקונסנזוס של המורעל ראש־החץ הם המתנחלים
 ואת הדתי המימסד את והליכוד, המערך את ואופוזיציה, קואליציה

החילוניים־כביכול.
ממש. של אלטרנטיהה לחצים יש הזה הקונסנזוס מול
 למען שתילחם מיפלגה ישראליתיאמיתית, מיפלגה להקים היא חונה
 חילונית, דמוקרטית, הומניסטית, עצמאית, — אחרת ישראל

 נשים אזרחיה, כל של מדינה חברתי; וצדק שלום שוחרת פלורליסטית,
 כל בעלי ומאמינים, חילוניים וערבים, יהודים ומערביים, מיזרחיים וגברים,

, , והריעות. ההשקפות
 המילחמה ועל המדכא הכיבוש על המוחים של זעמם

 אל הנדחקים המקופחים של מרירותם בלבנון, הנפשעת
 ומאדמתם מחירותם המנושלים של טינתם החברה, שולי

 פעיל ביטוי לידי יבואו לא אם חסרי־תכלית, יהיו אלה כל —
לוחמת. במיפלגה

 להשלים יכולים שאינם מי לכל עוד, לשאת יכולים שאינם מי לכל
 עימנו להשתתף קוראים אנו עוד, לשתוק יכולים שאינם מי לכל עוד,

— שתיאבק האלטרנטיבה, מיפלגת בהקמת
 של ורווחתה ביטחונה עצמאותה, קיומה, למען •

השלום. בדרך אלא יובטחו לא אשר מדינת־ישראל,

 חירויוודהאדם את שתבטיח דמוקרטית, חוקה חקיקת למען •
 מפני הפרט על שתגן ועדתית; לאומית מינית, אפליה ללא וזכויות־האזרח,

 דת בין שתפריד הרוב; עריצות מפני המיעוט ועל השילטון, שרירות
 החוקה לכל. חירות־הביטוי ואת חופש־ההתארגנות את שתבטיח ומדינה;
 החלטות לבטל העליון בית־המישפט את תסמיך והמשוריינת הכתובה
 שרירותיות תקנות בכנסת, מיקרי רוב שיחוקק חוקים ממשלה,

החוק. שילטון ואת הדמוקרטי המישטר את הנוגדים וחוקי״חירום,
 השיחרור ואירגון ישראל בין ישיר ומתן משא למען •

 גבולות על־פי מדינת־ישראל, לצד פלסטינית מדינה לכינון הפלסטיני,
 לבין ישראל בין כולל שלום לכריתת משא־ומתן למען ;1967 ביוני 4ה־
 .1967ב־ שנכבשו השטחים את ישראל תחזיר שבמיסגרתו שכנותיה, כל

במילחמת״הלבנון. שנכבשו השטחים את תנאי ללא תפנה ישראל
 המפרנסת ויוצרת, צודקת מתוקנת, חברה הקמת למען •

 השתלטות את תמנע אשר כלכלית, דמוקרטיה והמקיימת עצמה את
 בהכרעות שותפות־אמת והיוצר העובד לאדם ותעניק חברות־הענק

 לכל ותאפשר הלאומיים המשאבים של צודקת חלוקה תבטיח הכלכליות,
הוגן. קיום בישראל ואשה איש

 מכבלי בישראל והחינוך התרבות למען,שיחדור •
 חופש־היצירה החזרת החשוכה, הדתית והכפייה הצרה הלאומנות

 לתרבויות ופתיחות כלל־אנושיים ערכים וטיפוח בחינוך והפלורליזם
והעולם. הארץ
 ישראל של והכלכלית המדינית אי־תלותה למען •

 הבינגושי במאבק אי־הזדהות וממיזרח, ממערב זרות, במעצמות
לחירות. במאבקם המדוכאים העמים עם והזדהות
 על״פי להקים בהחלטה נחושים מטה החתומים אגו

האלטרנטיהה. את שתהווה חדשה, מיפלגה אלה עקרונות
 הקמת על וקבוצות יחידים בין שיחות מתקיימות חודשים כמה מזה

 וגברים נשים שתלכד מיפלגה להקים מבקשים אנו הזאת. המיפלגה
 בין שהבדלים מבלי המדינה, לבעיות מעשיים פתרונות על למאבק

 נשאף משותפת. פוליטית לפעולה מחסום יהוו אידיאולוגיים ״איזמים״
 ודמוקרטיה פוליטית עשייה של חדשים דפוסים זאת במיפלגה לגבש

פנימית.
 עימנו להשתתף בישראל ואשה איש לבל קוראים אנו

החדשה. המיפלגה של הקמתה במלאכת

□:,הראש!! החותמים מאה שמות להלן
פנחסי אהרון נדאף עדנאן חי־עם שרה גלזרמן אבי אבו״גרביה מוחמד יוטף

פסקא אברהס נדאף עיטאם (פרידלנד) טל אורית גלזרמן מרק אבו״יונט דיב
פרידלנד עופר נוימן אדוארד יהב דן גלזרמן צביה אבנרי אורי

פרנקל שלמה נוימן גיורא יונט אליהו גנאם יוטף אבנרי רחל
פתר דני נחמד שמריה יפה אנדרי גנאם שחאדה אגוז אילן

קופרששיין מריו נוי זוזי ישראלי עמיחי דוידטון אודי אדלסון שרה
קיס נעמי ניידורף אלי יששכר משה דויטש בלי אורשקס מנוחה

קירש מיכאל נפתלי ע. כץ אילנה דרזנין אנדרי איש־יאיר מוטי
קלר אדם טליגמן אדם כץ יהודה הושנדר חנה אמיר דני

רבין שבתאי טפירו גדעון לבנה צח הושנדר צבי אמיר חיה
רברבי יעקב עבד־אל־חלים שעלאן לוביץ רחל הירשפלד יזהר אמיר שמואל
רוזין גילי עברון בועז ליבוביץ אילן הנגבי חיים אמיתי יוטי
רוט חנה עווד מחמד לפרי״דוידטון טלביה וולמן בנימין ארנון יעקב
רם אורי עמיר אליעזר מאירוביץ אייל וולף משה אשריאל שאול

שביט יפתח עמיר ברברה מאירוביץ רנה וייט רון בורקטור חנן
שור הנרי עצמון אלעזר מאירי אלכסנדרה וסלי אלנה בקר דליה

שור רני פילבסקי גיא מאירי בני וטלי דוד בר״און שרי
שירמן אפרים פילבטקי דליה מיצנמכר צחי ורד דן בראוו נועה

שנון יוסי פיק יוטפה מנדל שלי זאבי יהודה ברד יוטי
שר לנה פלד מתתיהו מלעי בני חבקין זמיר ברעם חיים

שרניץ פרומה פלדמן אביגדור מרטון רוחמה חי(ברד) שוש בר־עמי משה
תורגמן קרן פליגט גילה נאמן (ג׳אד) יהודה חי־עם איתן גוטמן בן־ציון
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חיחם כינוס
 רק מנגד: תעמוד אל — רובו או כולו — הזה המינשר לתוכן מסכימים ואת אתה אם

ת לכינוס־חיתם, מוזמנים ואת אתה חדש: דבר ליצור יכולים כמוך אנשים  להחליט כ
הדתשה. הפעולה על במשותף

פתיחה: דיברי
ד  (מיל.) האלון? חדשה. התחלה דרושה האלטרנטיבה: — נאמן (ג־אד) יהודה ד

 זאת .בכל — ברעם חיים המדינה. אדון או המדינה משרת צה״ל: — פלד מתתיהו
 עם הפך איך הפסיכולוגי: המהפך — מרטון רוחמה ד״ר חוזרת? לעולם טעות מערך״:

 הכיבוש הדתית, להשתלטות הכניעה הכלכלית, ההתמוטטות — אבנרי אורי לרודף? נרדף
הטוטאלי. המשבר גילויי וההתנחלות:

ז בית־ליוויק, כאולם כבוקר, 10.30 בשעה ,1983 באוקטובר 29ה־ כשבת, יתקיים הכנם  ת
תל־אכיב. פינת־גורדון), (ליד 30 הוז רב
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במדינה
עיתונות

הנוסטלגיה רשת
 כתוב מה

 הלועזיים בעיתונים
בארץ? המופיעים

 הוא פוסט גירוסלם כי שסבור מי
 יש טועה. בארץ היחיד הלועזי היומון

 לא שפות ובמיבחר כאלה, שישה עוד
 ביידיש, ברומנית, בהונגרית, קטן:

־. ובפולנית ברוסית בגרמנית,
 בשעתו, נועדו, אלה עיתונים

 עכשיו נקראים והם החדשים לעולים
 המתקשים ארצות, אותן יוצאי על־ידי

 הרוצים, או בעברית בקריאה עדיין
נוסטלגיה. קצת פשוט,

 יש עיתון לכל אמבה. כמו
 לא למשל, ,50ה־ בשנות שלו. הסיפור

 על יפה בעין מישרד־הפנים הביט
 הופעתם את הגביל הלועזיים, היומונים
בשבוע. ימים לשלושה

 ידעו נוסטרה ויאצה של הרומנים
 הזאת. הגזרה עם להסתדר איך

 אמבה: כמו התפלג פשוט הוויאצה
 ימים שלושה רק לאור יצא באמת. הוא,

 הנותרים השבוע ימי ובשלושת בשבוע,
אך בכל, הזהה אחיו־התאום לאור יצא

קישון כתב־לשעבר
ראשונים צעדים

נוסטרה. לומייה — שונה שם שנשא
 יליד לא בכלל הוא למשל, אויקלט,

 כיומון ,1920ב״ עוד נולד הוא הארץ.
 העלו פשוט ועורכיו בהונגריה, יהודי
 בשנת באו כאשר ארצה, איתם אותו
 ההונגריים לעולים דאגו גם והם .1946
 קישון אפרים אחריהם. ארצה שבאו
 צעדיהם את עשו למשל, לפיד, וטומי

 הישראלית בעיתונות הראשונים
 שעלו לפני זמן הרבה באויקלט,

 וברשות־ בעולם במעריב, לגדולה
השידור.
 אליו, דורית הגבלות. עם

 הלועזיים העיתונים רשת את הסוקרת
 מספרת חותם, המישמר, על בשבועון

 ומצטמצם, ההולך הקוראים קהל על
 לשנה, אחוזים בכמה הדברים, מטבע

 של הייחודי התוכן על ומתעכבת
אלה. עיתונים

 למעשה שכולה הרשת, עיתוני
 בדרך־ הם מיפלגת־העבודה, בבעלות

 החדשות, במסירת אובייקטיביים כלל
 בכל שונות, הגבלות עליהם יש אך

 . יש למשל, ההונגרי, לאויקלט זאת.
 הונגריה, יוצאי מבין רבים קוראים

 החרדית. הירושלמית במאה־שערים
 אם להתלבט למערכת שגרם מה וזה

 וואלך, יונה של השיר את לפרסם
 גם רוחות בשעתו שהסעיר תפילין,

 החליטה לבסוף חרדים. לא של בקהל
 של ההצעה כי אויקלט מערכת
 אבר־ על התפילין את להעביר וואלך,

 בדיוק מתאימה לא סיפוק, לשם מינה
במאה־שערים. לקוראים

 זיאצד, בהונגרית; •אויקלט
ת ברומנית; נוסטרה שו  ישראל חד

 ביידיש; נייעט לעצטע בגרמנית;
ה (אשר  כיני תו ברוסית סטראנ

בפולנית. קורייר

2408 הזה העולם


