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 מוכנה אני אם האישיים, פרטי את
שית מהם ולבקש לאנשים להתקשר

מטה־המתנרבים. לעזרת נדבו
 למתנדבים זקוקים הם אם תמיהה:

 אותי ודחו לקראתי שמחו לא מדוע
ושוב? בלן־

 אנשים, 60 של רשימה מקבלת אני
 לפנות ומתבקשת הארץ, רחבי בכל

אחיד: בנוסח אליהם
 מדברת אני שרה, שמי שלום, )1(

המערך. של ממטה־המתנדבים

 ליכודניקים. מטרידים שאנחנו החוצה
 גדולה. בושה לנו תהיה

אינה.עונה. עדיין שרה
 מטה
הגימיקים

 הולכים המתנדבים ששני חרי ^
 אותי לשבץ משרה מבקשת אני1\

 עבודות אין בינתיים אחרות. בעבודות
תל־אביב. בסניף לא בוודאי אחרות,

רואה *א

ההוראות דך
בלבד לגברים הורא!ת

 האם אליך. שאלות מיספר לי יש )2(
עליהן? להשיב מוכן אתה
בבחי להצביע מה החלטת האם א.
הקרובות? רות

מערך? להצביע החלטת האם ב.
 לפעילות להתנדב מוכן אתה האם ג.

לבחירות? ההכנה במיסגרת כלשהי
כן: התשובה אם
 איתי לבדוק מוכן אתה האם גד)
להתנדב? מעדיף אתה תחום לאיזה

 הרצאה הפעילות: תחומי פירוט )3(
 רחב, קהל לפני הרצאה בחוגי־בית,

שיכ לסניפים, עזרה חוגי־בית, אירוח
 י מתלבט שיכנוע בטלפון, מתלבט ניע

ביום־הבחירות. סיוע בבית־המתלבם,
 מדף שמתברר כפי הפנייה, הוראות
בלבד. לגברים מכוונות ההוראות,

 הגיעו מהיכן שרה את שואלת אני
 אחד סוד. עוטות פניה הרשימות. לידיה

 בדימוס, שוטר צעיר, בחור המתנדבים,
 יוצאי־צבא, של רשימות הן אלה אומר:

 האחרונות. בשנים מהצבא שפרשו מי
 או צה״ל של מהמחשב שהגיעו כנראה
 משוחררים -חיילים להכוונת מהאגף

במישרד־הביטחון.
 ישאל ״ואם בכעס. בו מביטה שרה

 אליו?" דווקא הגעתי איך מישהו אותי
 בכתפיה. מושכת שרה שואלת. אני

רשי לך נתנו יודעת. שאינך לו אמרי
מתקשרת. ואת מה

 ומתחילה הקטן לחדר מובלת אני
 אחרי שרה. של בפיקוחה בעבודה,

 לה יש משיחותי, לכמה מאזינה שהיא
 הם אם אותם תשאלי אל חשובה: הערה

 אנחנו המערך. למען להתנדב מוכנים
 מוכנים הם אם שאלי מטה־המתנדבים.

למטה־המתנדבים. להתנדב
דבר. אותו זה והרי

הסני זה ״המערך שרה. כך ״לא,״
פים."

 עתירת־ ,משוכללת ביורוקרטיה
 בא־ גם עיקבותיה את שמותירה שנים,
העסקניות. חרונת

 שיחות, 30( מתקשרת אני בעור
 הם כך למערך, יצביעו גברים, רובם

 ומשתפי־פעולה, חביבים הרוב אומרים,
 ,70 בן קשיש להתנדב, גם מוכן אחד רק

 הסמוך בחדר מתנהלת מאוד), נלהב
מעניינת. שיחה

 לי שנתת הרשימות לשרה: מתנדב
 תיגשי שלא מדוע לגמרי. מבולבלות

 הרשימות את ותיקחי לבית־המיפלגה
 שיחות־הט־ על־פי שנערכו העדכניות

להת מוכן אני שם? המתנהלות לפון
 כך, מטופש, קצת מרגיש אני אבל נדב,

 הרי מיקריים. לאנשים מתקשר כשאני
 מי את גם איתרו במיבצע־הטלפונים

להתנדב. שמוכנים
משיבה. אינה שרה

 אומרים רבים אנשים אחר: מתנדב
 שהם השלישית שיחת־הטלפון שזו לי

 וחלקם ממיפלגת־העבודה. מקבלים
 בכלל שהם מפני כועסים ממש

ידלוף שזה לך תארי ליכודניקים.

 אוהב לא הסניף, ראש שפייזר, ״אליהו
 לסניף להיכנס לנו מניח ולא אותנו
אומרת. היא שלו,"

 של כנס על מספרת היא כבדרך־אגב
 אני יומיים. בעור שייערך רכזי־סניפים

להשתתף. מבקשת
״תת שרה. אומרת קטן,״ ראש ״אני

 דרך רשותו. את ותבקשי ליובל קשרי
 והיא יובל?" זה מי יודעת את אגב,

 ״הוא עצומה. ביראת־כבוד מתמלאת
 שתדעי. סתם חריש. מיכה של העוזר
 אבל שווים, כולם במטה אצלנו אמנם

 על מסתכלים שם אחרת. זה במיפלגה
הבן־אדם." של התואר
 לשיחות־טלפון. מוקדש המחרת יום

 השתתפותי את מאשר פרנקל יובל
 כמובן. פרטי, את שבירר אחרי בכנס,

 לי עונה המיפלגה של במטה־הצעירים
 לפרטי שואל הוא לינצ׳בסקי. אמיר

 להם לעזור מבקשת אני האישיים.
 שרשם אחרי אמיר, הבחירות. לקראת

 וכתובתי, שלי מיספר־הטלפון שמי, את
 צט־ר לו שאין ושוב שוב לי מסביר

בעזרתי.
 מפנה הוא אינסופיים תחנונים אחרי

 ממטה־הגימיקים. פינס לאופיר אותי
 לפרטי אותי שואלים נמצא. לא אופיר

 יתקשר שאופיר ומבטיחים האישיים
 לא מתקשר. לא אופיר כשיגיע. מיד
 ומלאי־ צעירים כל־כך בכלל. ולא מיד

 ולא להבטיח איך למדו וכבר גימיקים
 מי,שנתפס בכל לזלזל איך לקיים,

הרחוב. מן אדם כסתם בעיניהם
 בצח־ חמישי ביום רכזי־סניפים כנס

 מתנדבים שחלקם עסקנים, 70 ריים:
 ימית במלון מתכנסים שכירים, וחלקם

 לשכנע איך ללמור כדי בתל־אביב
במערך. להתאהב מתלבטים

 בסיבלות מתעניינים משהם יותר
בהנאו עניין הרכזים מגלים המערך,

 בהידור, לבושות הנשים הקטנות. תיהם
 בלתי־ במבטים בהן חושקים הגברים

מלא האולם בקצה השולחן מיפלגתיים,

בירושלים ראש־הממשלה מישרד מול בהפגנה ליבוביץ שרה
נוח עמזד הליכוד דגל הורדת לטכס

מינר מים תה, ריחני, קפה בכל־טוב:
שונים. בטעמים ועוגות ליים

 בזלילה הרכזים מתרכזים בינתיים
 בית־ תלמידי כמו נהנתנית. גדולה,

הא בתור עומדים הם ממושמעים ספר
 ■ אינו איש לשולחן. סמוך המצטופף רוך

מנתו. על מוותר
 ומה־ מהחיים מרוצה זחוח, וביניהם,

 מטה־ יו״ר חריש, מיכה מסתובב כנס,
מו־ והוא הגדולה שעתו זו המתנדבים.

מסובך. למיבצע שהפך פשוט דבר המערך. של כרזה רציתי
 קיצרת״רוח פקידה לבית־המיפלגה. התקשרתי בצהרייס

 אחרי״הצהרייס, ולהתקשר לשוב ממני ביקשה ממחלקת״ההסברה
נחושתן. קלמן אל

 אם כרזה לי יתן כי הבטיח נחושתן אחרי־הצהריים. התקשרתי
בערב. 8 השעה עד לבית־המיפלגה אבוא

 וכנראה יצא נחושתן כי לי הודיע בבניין השומר .7.15 בשעה הגעתי
הזו. לכרזה זקוקה ואני מרחוק הגעתי הכרזה! עם ומה יחזור. לא

לי. לעזור יכול אינו הוא בכתפיו. מושך השומר
 אני לי. שהובטחה זו כמו כרזה תלויה לוח־המודעות, על בכניסה,

מסרב. הוא אותה. לקחת לי שיתיר מהשומר מבקשת
 מספרת אני קורה. מה שואל הוא ביילין. יוסי מגיח החדרים מאחד

הכרזה. את לקחת לי להניח מהשומר מבקש הוא לו.
 חיים מאי־שם מגיח מלוח״המודעות הכרזה את מורידה אני בעוד
 רמון לו. מסביר ביילין שואל־כועס. הוא עושה!" את ״מה רמון.

אצלי. הכרזה מתרצה.

 רכזים מופגנת. בחדווה תהילתו את צץ
 וכפר־סבא אשקלון מחיפה, אלמונים
 את לוחצים ביראת־כבוד, בו מביטים

 לא אף חודשיים בעוד בשימחה. ידו
 זאת יודעים והם בהם, להביט יטרח
כמוהו. ממש

 עוז, ישראל עולה הקטנה הבימה אל
 ומסבירים ״מאתרים המיבצע מנהל

עצמי. ביטחון מלא נמרץ. פנים״.
 מכריז. הוא בהיסטריה,״ ״הליכור

הר את להשיג מנסים שהם יודע ״אני
בפז. יסולא לא שערכן שלנו שימות

התקש עכשיו ער גדול. מיבצע עשינו .
 יירד הכל אולם אנשים. אלף 600ל־ רנו

 הזה המיבצע את נביא לא אם לטימיון
מוצלח. גמר לידי

 הקולות רשימת את נעביר ״בקרוב
 של מטעמים הסניפים. לרכזי הצפים
 חומר להפיץ אין הפרט צינעת שמירת

 יאבד לבל מישמר מכל לשמור ויש זה
זרות. ליריים יפול ולבל

 רשימות לכם נחלק חמישי יום ״בכל
 אותו במהלך שאותרו נוספים צפים של

 את לארגן תצטרכו אתם השבוע.
 של העריפויות סדר ביקורי־הבית.

הביקורים:
 בין מתלבטים — לע — א׳ עדיפות

לעבודה. ליכוד
 בין מתלבטים — שע — ב׳ עדיפות

לעבודה. שמאל
כיוון. ללא מתלבטים — ג׳ עדיפות

' מסתיים אינו כמתלבט ״הטיפול

 ולציין לבחון יש בביתו. הביקור בתום
 המשכי, טיפול דרוש אם הכרטיס על

חומר." מישלוח לחוג־בית, הזמנה כגון:
 במהירות נגרסת עוגת־השוקולד

 הם הרכזים. של השוקקות לקיבותיהם
 כאילו פנים להעמיד טורחים אינם אף
 נעלם. חריש מיכה לעוז. מקשיבים הם
 העוגה. של האחרונות פרוסותיה גם כך

 ממשיך ועוז תחתיה, אחרת ניצבת מיד
 מיבצע־הטלפונים מוצלח כמה ומספר

המערך. של
 הקהל מתוך שולף הוא לראייה

וקופ ביטחון מלא כמוהו, נמרץ ג׳ינג׳י
 המסייע ״מנהל־שיווק שלף, ארי צני,

מכריז. הוא המיבצע,״ באירגון
הצל את שלף מתאר נרגשת בשפה

 כיצד בהתפעמות ומספר המיבצע חת
 לארגן יצליח אכן כי האמין לא איש

 פעורי־ נותרו כולם וכיצד כזה, מיבצע
 את ביצע שלף, הוא, כי הבינו כאשר פה

הבלתי־ייאמן.
 רכזת קוטעת הזו ההתלהבות את

 שאתם בטוחים כל־כך ״אתם אלמונית.
 לעובדי לנו, קשה ולכן מוצלחים

 צועקת. היא איתכם," לעבוד השטח,
 שלנו תלונה בכל מזלזלים ״אתם

 פרובוקציה שזו אמת, בה שאין וטוענים
שלכם." שגיאה ולא הליכוד של

 בסלחנות בה מביטים ושלף עוז
 ומחבלים מורדים מדבריה. ומתעלמים
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