
^ההתנזח־דזת לקראת בנדפלגת־העסדה המאבק ער
הכד־ נגד נלחמים הכר :12ה־ בכנסת לחלוקה שנותרו הכסאנת על

 שבמיפלגת־העבודה שסבור י *ץ
 שלה הפעילות ושכל שפיר, /■/הכל
 הבימה על מלוכדת במקהלה מתמקדת

 שב־ שסבור ומי בוועידת־המיפלגה,
 לראות ממתינים רק מיפלגת־העבודה

מ מתפוררת היריבה המיפלגה איך
טועה. — עצמה

 דור־ההמשך חוגי ארבעת
 לחיים המאבק את התחילו
ה בכנסת המושבים על ולמוות
ב מלווה קולני, קשה, מאבק
הדדיות. השמצות

 מועצות, ראשי מרכזיים, פעילים
להתאר התחילו ופקידים, עוזרי־שרים

 מי השאלה: הקובע. היום לקראת גן
 ,12ה־ בכנסת סיעת־המערך חבר יהיה

 שיילכו מי של במקומם שם יישב מי
הביתה.
היטב, ומעוגנת ותיקה הנהגה מול

 ומזכ״ל״המיפל־ מזכ״ל־ההסתדרות מול
 ומול שוריינו, כבר שמקומותיהם גה

 מתארגנים במחוזות, מרכזיים חברים
לבחי דור-ההמשך חוגי ארבעת חברי
המיפלגה• במרכז רות

עגבניות?
 חברי ירו הראשונה היריה *^ת

ההמשך״. ״דור המכונה <£החוג
 שימעון שערך בכינוס התחיל זה
 הוא בירושלים. שר־החוץ בלישכת פרס

 משוב", ״חוג חברי את לפגישה הזמין
 מקרוב שזה מצטרפים הירוק״, ״הכפר

נסיכים. וקצת באו
■ 14 ■י ■ ■ ■ ■ ■ ■י■

 לא שאליו הכינוס, אחרי מייד
 ביקשו ההמשך", ״דור חוג חברי הוזמנו

 ועם יו״ר־המיפלגה עם להיפגש אלה
 פגישה באותה ברעם. עוזי המזכ״ל,
 בכל מעורבות דורשים שהם הסבירו,
 שהם מכיוון המיפלגה, בתוך הנעשה
נמצ המיפלגה, של האמיתית ״הסדנה

ה עם יום־יומי במגע בשטח אים
 אי־פעם שעמדו היחידים והם אזרחים,

נבחרו." ואף לבחירות
 הוא לא כי בפגישה להם אמר ברעם
 היה אילו אך החברים. להזמנת האחראי

 היה לא הוא ההזמנות, את מחלק הוא
אותם. מזמין

 ״דור חוג מראשי גולדמן, מיכה
 שאין שמסתבר לפרס הסביר ההמשך״,

 12,11 במשך ראש־מועצה להיות צורך
 עם בפגישה לזכות כדי שנה, 14 ואף

 נייר־ מגיש להיות די יו״ר־המיפלגה.
 נושא־תיקים לשר, נאום מכין עבודה,

 שדלת כדי אחר, או זה לשר צמוד או
 תמיכת לדבריו, בפניו. תיפתח היו״ר

לצלחת. הקרובה לחבורה נתונה ההנהגה
 שרוצה שמי אמר אלישיב יצחק
 מי שיבוא. — למיפלגה להצטרף

 מיפלגת־העבורה — לעבור שרוצה
 לארגן צריכים מדוע אבל אותו. תקבל

בטקסים? העניין את
 עגבניות,״ קיבלנו ״כשאנחנו

 העגניות.״ את זרקו ״הם הוסיף!,
ה למצטרפים התכוון הוא

חדשים.
 אמר מג׳וליס טריף סלאח ואילו

מתוכה להצמיח צריכה שהמיפלגה

 בה חברים ושהם מתוכה שנבחרו בה,
 אותם לבלום ולא שנים, הרבה כבר

 אופורטוניסטים. ולקדם
הראשונה. היריה היתה זאת

 י ,ישחקו
לפגיגו" הנערים

 המטח. בא זו יריה הרי̂ 
 השמצות ובהרבה ברעש בקול,1\

 ״חוג הירוק", הכפר ״חוג הצטרפו
עצ ומועמדים ערכים" ״חוג משוב",
הבאה. לכנסת למירוץ מאיים

 החוגים חברי כל עיני לנגד
 השתלבותם כדוגמה עומדת

וצ עיירות־פיתוח ראשי של
 במים־ הליכוד בהנהגת עירים

ובכנסת. לגה
 נותנים מיפלגת־העבודה ראשי
 חבורה זו אין לפניהם. לשחק לצעירים
 ראשי־המיפלגה ההנהגה. על המאיימת

 סובלת שהמיפלגה לעובדה מודעים
אותנ צעירים די אין שבכנסת מכך

 את בברכה מקבלים הם ולכן טיים,
ביניהם. התחרות ואת החוגים, פעילות
 הבחירות יוקדמו עתה, הנראה ככל
הקרוב. בסתיו ויתקיימו 12ה־ לכנסת
 שב- הראשונה הפעם זו

 מאבק קיים מיפלגת־העבודה
 ודד המיפלגה שראשי אריתי.

 יודעים אינם עצמם מתמודדים
אותו״. לאכול ״כיצד עדיין

שה־ במיפלגה ראשונה הפעם זו

ההר וחשאיות. דמוקרטיות פתוחות,
 אנשים להצניח מנסח שפרס היא גשה

 דיין, אלי של חגיגת־כניסתו למיפלגה:
 אחרי החיזורים עירייתיאשקלון, ראש
 והזמנ־ עיריית־דימונה, ראש הללי, אלי
 מועצת ראש בוחבוט, שלמה של תו

 ל־ שנכנס לפני עוד מעלות־תרשיחא,
 צעירים לכנס ״יחד״, במיסגרת מיפלגה

 בקרב לתסיסה גרמו אלה כל פרס. עם
השונים. החוגים חברי

 תחליט שההנהגה הוא הפחד
שפעי בעוד בחדשים, לתמוך

החוצה. יידחקו ותיקים לים
הי ו״הכפר ״ערכים" ״משוב", חוגי

 אידיאולוגית זהות ביניהם שיש רוק״,
 המיש־ מתקופת עוד ומערכת־הכרויות

ביניהם. פעולה משתפים הצעירה, מרת
מתכ הללו מהחוגים אחד כל

 מטעמו אחד חבר להעמיד וון
יע ״משוב״ לכנסת: לבחירות

הי ״הכפר ביילין, יוסי את מיד
 ו״ער• פרץ בעמיר יתמוך רוק״
לקט. ביחיאל כים״

 עצמם רואים הללו החוגים שלושת
 לעצמם ומייחסים אליטיסטיים, בחוגים

 ביחד הלכו הם הארצית. ברמה מנהיגות
ב עצמם את רואים הם כיברת־דרך,

 כיסאולוגיים, ולא אידיאולוגיים חוגים
 חוג בחברי מזלזלים הם כדיבריהם.

 כאל אליהם מתייחסים ההמשך", ״דור
 טוענים ארציות, ולא מקומיות דמויות

 הוא המיפלגה במרכז האישי מעמדם כי
החוגים שלושת חברי משלהם. פחות

 חשיבות מייחסים ואינם ההמשך,"
 מועצות, ראשי בו שנמצאים לעובדה

 מועצות־ ומזכירי עיירות־פיתוח ראשי
עצמם. את שהוכיחו פועלים

הצ הללו החוגים שלושת לעומת
 קבוצוד* סביבו לרכז ההמשך" ״דור ליח

 ״הכפר מ״משוב", להבדיל אך גדולה.
 לשלוח* המתכוונים ו״ערכים", הירוק״
 חוג, מכל אחד מסויים מועמד לכנסת

 מאבק ייערך ההמשך״ ב״דור הרי
 . זה מאבק בכנסת. המקום על פנימי
 שכאן מכיוון החוג, את לפורר עלול
 ראשי־ בין האמיתית המילחמה תהיה
 רואה מהם אחד כשכל עצמם לבין החוג
למוע יסכים ולא לכנסת, מועמד עצמו

י החוג. של אחד מוסכם מד
 מרכזי, כחוג הגדרתם בשל
 ד יתכן ,ם, ביני; המאבק ובגלל

 ימצא לא מחברי-החוג אחד אך
 לכנסת המיפלגה מועמד עצמו

הבאה.
 יתקיימד־ אכן אס התחיל. רק המאבק

ש הרי הקרוב, בסתיו לכנסת הבחירות
שב למילחמות המשכים צפויים עוד
מחב שחוץ ברור וביניהם. החוגים תוך

ה נוספים, מועמדים יש אלה חוגים רי
 את לייצג כמתאימים עצמם את רואים

 ביניהם: .12ה־ בכנסת מיפלגת־העבודה
 של פטי יועצה גוטמן, יחיאל
 ־:צעירים ;11ה־ בכנסת המערך סיעת

 מזכ״ל לובלסקי, מאשה הליכוד; של
 המושבים, אנשי התק״ם, אנשי נעמת;

הרשימה. ארוכה ועוד
לד׳ ט אנ ת רדני




