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 המיפלגה את זוכר ישהו *ץ

 בקרוב העצמאית? ^/הליברלית
רבות. עליה ישמעו

 בגוף פעילות מתרחשת אלה בימים
 שתהיה לו, ספדו כבר שרבים הפוליטי

 התארגנות על מכרעת השפעה לו
הקרובות. בבחירות המרכז־הליברלי

 אנשי־עסקים של קבוצה
 אנשי־ עם שחברו ופססים,

 להשתלט עומדים תיקשורת,
 הייצוג חסרת המיפלגה על

 תשתית בעלת אך הפרלמנטרי
 לדחוק ופינאנסית, אירגונית

 על ולהודיע הוותיקים רגלי את
 הבאות בבחירות התמודדותה

 עומד הקבוצה בראש לכנסת.
 עורך גולן, מתי העיתונאי

.הארץ׳׳, היומון של מישנה
 ל״ע וראשי גולן בין המשא־ומתן

 מנוהל והוא מתקדמים בשלבים נמצא
ביותר. גמורה בסודיות
 למשה גולן פנה כחודשיים לפני

 שוחח הוא המיפלגה. יושב־ראש קול,
 שיש המיפלגה, מצב על ארוכות איתו

ובהסת המקומיות ברשויות ייצוג לה
 תפקידה ועל בכנסת, לא אך דרות

 חדש ליברלי מרכז ביצירת ומקומה
וגדול.

 מההסכם עצמה את תנתק
המערק. עם חתמה שהיא

 האחרונות בבחירות התבוסה אחרי
 מכריע ברוב ל״ע מרכז החליט לכנסת,

 המערך. עם אן־בלוק ברשימה להצטרף
 ברשויות עתה כבר פועלת זו שותפות
 לגבי ובהסתדרות. שונות מקומיות
 ברשימת ל״ע מועמדי של המיקום
 הוחלט, 11 ה־ לכנסת בבחירות המערך

 מועד לפני חודשים שלושה שרק
 שינתנו המקומות יסוכמו הבחירות

ל״ע. לאנשי
 נבחרו כבר זה מהסכם כתוצאה

 להנהלה המערך למוסדות אנשים
בכנסת. ולסיעה
 ודיבר זה, קשר לנתק ביקש גולן

 עצמאית. לגמרי, נפרדת הליכה על
גולן: שהציב השני התנאי •

 הפנימי לכיס ידו את הכניס .גולן
 הוא נייר. דף והוציא מיקטרונו של

 שגרמה שמות, רשימת קרא
באולם. רבה להתרגשות

 שהוזכרו המרכזיים השמות
הם:
 מבעלי תעשיין, מושביץ, דויד •

עכשיו. בשלום תומך עלית, קונצרן
 למיש־ ובן מלונאי סדרמן, מיקי •
ומלונאים. אנשי־תעשייה פחת
 רדומילביץ, (.גיזרי״) אליעזר •

ב הדסה בבית־החולים פרופסור
ירושלים.

 הממונה לשעבר שירן, שר־שלום •
 מייצג ועתה באוצר התקציבים אגף על

זר. איל־הון
 מנהל לשעבר צוקרמן, ארנון •

רימון בחברת שותף הטלוויזיה,

מו משניים־שלושה יותר להכניס
 לעומת ריאליים. במקומות עמדים

 לל׳׳ע צפוי עצמאית בהתמודדות זאת,
מזהיר. אלקטורלי עתיד המתחדשת

 משעה. יותר במשך דיבר גולן
 קצר חשבון־נפש לערוך יכלו מאזיניו
לא. או להם כדאי הרעיון אם ולבחון

 ל״ע התמודדה הראשונה בפעם
 6וד לכנסת בבחירות עצמאי באופן
 הציונים ששותפיהם אחרי ,1965 בשנת

 את חרות עם ביחד הקימו הכלליים
 קולות, 45,299 קיבלה היא אז גח׳׳ל.

 היא מאז ח״כים. ארבעה נכנסו ולכנסת
כוחה. על שנה 12 במשך שמרה

 בבחירות נרשמה הגדולה הנפילה
 המהפך שנת ,1977 בשנת 9ה־ לכנסת
 אז הפוליטית. למפה ד״ש וכניסת
נציג ורק קולות, 20,384 ל״ע קיבלה

 הצעיר הדור בבני חמור מחסור
 על גרוע. תיקשורתי ודימוי

 לענות באה אלה בעיות שתי
עתה. כבר גולן של ההצעה

 עיתוגאיס
מיסלגה דוכשיס

 אליעד, וניטים ארצי ן*ןול,
 לשעבר, וח״כ המיפלגה מזכיר 1/

 בכך ראה ארצי מהרעיון. מאוד התלהבו
להת מוקד שיהווה מרענן, חידוש

בארץ. הפוליטי במרכז ארגנות
 שגולן סבורים, בתוכנית התומכים

 מימד להעניק . יצליחו וחבריו
הבחירות. עד לתנועה חיובי תיקשורתי

 עם תמימי־דעים היו הכל לא אך
בראשם לו. חסרים לא מתנגדים גולן.

ז
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שערינירארציקול
נגדמסתייגבעדבעד

 זו למיפלגה במיקרה פנה לא גולן
 המיפלגה במיסגרת צמח הוא דווקא,

 של הקודם הגילגול הפרוגרסיבית,
 היה אפילו הוא העצמאיים, הליברלים

 יצא ואף שלה, הירושלמי הסניף מזכיר
אחר־ רק בקנדה. תנועתית לשליחות

 עיתונאית. בקאריירה החל הוא כך
 היה שוקן, גרשום הארץ, עורך אגב,

 הרשימה מטעם ח״כ החמישים בשנות
הפרוגרסיבית.

 הסמכה, בעל עורר־דין גולן,
 שימעון של למחנהו מאוד המקורב

 הציע ביוגרפיה, כתב שעליו פרס,
 וקבוצת הוא ביותר: מפתה הצעה

 הליברלית למיפלגה תצטרף אנשים
העצמאית.

 צנועים תנאים שני הציג הוא
להצטרפותו:

של״ע הוא הראשון התנאי •
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הר את יובילו ואנשיו הוא
החדשה. שימה

 עסקנים ^
קשישיס ^

 מעצם התרגש קול **שה
ו  שני את לקבל נטה הוא הפנייה.*

למזכירות ההצעה את והביא התנאים,
ל׳׳ע.

 התכנסה שבועות ארבעה לפני
 ברחוב בתל־אביב, ל״ע בבית המזכירות

מקסים. לקולנוע סמוך המלך־ג׳ורג׳,
 גם בא בצהריים, שכונסה לפגישה,

 רובם הנוכחים, לפני הציג הוא גולן.
 את ותיקים, פוליטיים וזאבים קשישים
 התבקש הוא אז המפורטת. תוכניתו

 להצטרף המוכנים חבריו, הם מי לומר
הוותיקה. למיפלגה איתו ביחד

 מוניטין מנכ״ל ועתה תיקשורת
 סירטי להפקת ואחראי . וכספים
 משקיעי קבוצת מטעם טלוויזיה
מוניטין.

אדמיניסטר מנכ״ל בדאון, חיים •
 ובכספים, במוניטין ושותף טיבי

אלון. יגאל של לישכתו ראש לשעבר
 האחרים הבולטים. השמות הם אלה
פחות. ידועים
 מגובשת כמה עד גילה לא הוא

 פרטי כל את יודעים כולם ואם הקבוצה
המשא־ומתן.

 שהוא חד־משמעית הודיע לא גולן
 בין התחושה אך הקבוצה, בראש עומד

אותה. יוביל שהוא היתה השומעים
 הסביר, הארץ של המישנה עורך

 למערך להצטרף יכול היה רצה שאילו
 לדבריו, לל׳׳ע. להשתייך מבלי

המיפלגה תוכל לא המערך ברשימת

 נכנס האוזנר, גירעון שלה, אחד
לכנסת.

 בראש הועמד האחרונות בבחירות
 עיריית ראש סגן ארצי, יצחק הרשימה

 קולות, 11,764 רק קיבל הוא תל־אביב.
 קולות. 19,373 הוא למנדט כשהמדד

בכנסת. יצוג ללא נותרה ל״ע
 לה יש מתה. לא המיפלגה אך

 ברחבי־ סניפים אירגונית, תשתית
 לה יש בחו״ל ומושבים. קיבוצים הארץ,
 ביותר הבולטת חלוצית, ציונית תנועה
 מישר־ לה יש אמריקה. ובמרכז בדרום

 רשומים, תומכים הגדולות, בערים דים
 תנועת במערכות־בחירות, בעלי־ניסיון

 בהסתדרות, ייצוג עבודה״ליברלית,
 מקומיות, וברשויות באיגודי־עובדים

כסף. ומעט
 הנוכחים סברו כך ל״ע, אך

קשיים: שני לסני ניצבת בחדר,

 ח׳׳ב שערי, יהודה עורך-הדין עומדים
 נציג בר־לבב, זיצחק לשעבר,

 הליכה שדווקא חושבים הם המושבים.
 הליכה לל׳׳ע. הטובה היא המערך עם

נוספת. תבוסה היא לדבריהם, נפרדת,
 מהקבוצה חוששים גם הם

 התייחסות ללא כגוף, גולן של
שהוזכר.׳ אחר או זה לשם

 אותם של היא שלישית קבוצה
 חברים בהצטרפות לב בכל התומכים

 המבקשים אך לל״ע, וצעירים חדשים
 לפני הדיאלוג, והמשכת מעמיק בירור

לכאן. או לכאן החלטה שתתקבל
 איש־הקיבוצים נמצאים זו בקבוצה

 2 מס׳ היה אברהם שאחיו חסון, צבי
 ונפטר 1977 בשנת ל״ע ברשימת
 של המרכזת הוועדה חבר לב, מהתקף

 ועורך-הדין ברקאי, יצחק ההסתדרות
■ ציטרין בן־ציון ניר• צבי הצעיר


