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ק׳גד״/נ/ז/
התפוררות של *זעזעה תמווה

 שהוגש סוד׳ פדות פצפ״רת
הפויפית לוועדתיהההירה

 בר־זוהר, מיכאל חבר־הכנסת גם
שה ״הבדיקה״, ועדת יושב־ראש

 בדק טרם הזמנתו, על־פי נכתב דוח
 ״אינני לכן: אלמנטרי. כה נושא
 היה לא כי תשובה, לך לתת יכול

כך״.״ על בירור עדיין

♦
קיפול
הדגלים

הופ — והתחפשות טישטוש צבע,
 ה־ עם להזדהות היכולת את כים

 ניתן לא לבלתי־אפשרית. מיפלגה
 שלנו, במסר אנשים להלהיב היום

 ותומכים, פעילים לגייס ניתן לא
 עלינו מה לשם ברור לא כאשר

לנצח!״

♦
העבודה

לא

נסק׳) סער(סריצ *ידעו!
 מיפלגת־ה־ של סטודנטים ^

בור הארץ רחבי בכל עבודה 1 (
 — מיפלגתם עם זיהוי מכל חים
 חולצות מעדיפים שהם כך כדי עד

 פני על כהנא מאיר של בצבעים
המיפלגתי. האדום הצבע

סו מרוח הנובעת המסקנה זוהי
 הוא הזה. העולם לידי שהגיע די,

 מיפלגתית, לוועדת־חקירה הוגש
 שרשרת בעיקבות בחשאי, שהוקמה
 של הסטודנטים תאי של התבוסות

הוו בראש באוניברסיטות. המערך
בר-זוהר. מיכאל ח״כ עומד עדה

 נחלו העבודה של הסטודנטים
 ירושלים, של בקמפוסים תבוסות
 מוצלים אודים ובאר־שבע. בר־אילן
 אגו־ רק נותרו הכללית מהבערה

 אוניברסיטות של דות־הסטודנטים
 משתדלים שם גם וחיפה. תל־אביב

 לטשטש המערכניקים הסטודנטים
 נראה־לעין קשר של שריד כל

למיפלגת־האם.
 הרחק עתה עד שנשמר הדוח,

הכו את נושא התיקשורת, מעיני
״הע האפוקליפטית־משהו: תרת
 התבוסה בעיקבות והירהורים רות

העברית". באוניברסיטה בבחירות
 דיין, רן על־ידי נכתב הדוח

הפ את — לטענתו — שריכז
 של בקמפוס העבודה מטעם עילות

בבחירות. גיבעת־רם
 עוזר רתמים, קיבוץ חבר דיין,

 נאווה לחברת־הכנסת פרלמנטרי
 שלו חלקו את לטשטש מנסה ארד,

 חבר איני כי להבהיר ״עלי במפלה:
 התגייסתי וכי שלנו, בתא פעיל

באוניברסי סטודנט בהיותי לעזרה
הצעירה במישמרת פעיל וחבר טה
היו״ר התק״ם•״ של

הגי איגו
 לשמש יכול דיין של דו״ח ך■*

 של שקיעתה לתהליכי כסממן 1 (
מהדי והבריחה מיפלגת־העבודה

שלה. הבלתי־מחמיא מוי
שננ ש״האסטרטגיה מציין דיין

 אופק(תא־הסטודנטים על־ירי קטה
בנוש להתרכז היתה העבודה) של
 כמה ולהימנע, סטודנטיאליים, אים

 מיפלגת־הע־ עם מהזיהוי שאפשר,
כל פוליטיות סוגיות ועם בודה
 אף כרמלי, גדי התא, מועמד שהן.

 מיפלגת־הע־ חבר אינו כי הכריז
 כזה, להיות מתכוון ואינו בודה
 מדיניות עמדות הצגת על נוסף

 היתה וו מבחינה ביותר. ניציות
 להתיישר התא של כללית מגמה

■1 2

 (תא ולעד לבוחרי ולפזול ימינה,
הימין). של הסטודנטים
 וההתנערות הדגלים ״קיפול

בעוכ לרעתי, היו, מההשתייכות
 אחד מצד למדי: קשה באופן רינו,

 מהימין, קולות למעבר זכינו לא
 לעומת גם בכוחנו ירדנו שני ומצד

האחרים.״ תאי־השמאל
 אבך המושבה בן )25(כרמלי גד

ו תלמיד־למינהל־עסקים יהודה,
 העבודה מועמד שהיה כלכלה,

 הסטודנטים, הסתדרות לראשות
 מיפלגת־הע־ כחבר שנרשם מודה
י חודשיים, לפני רק בודה ר ח  א

להסתדרות־הסטודנטים. הבחירות
מס הזאת התמוהה העובדה את

 הכרח רואה ״אינני כרמלי: ביר
 הסתדרות־ לראשות התא שמועמד

 כחבר־מיפ־ יירשם הסטודנטים
 רק ולא תחושה, זו חברות לגה...
הבחי אחרי דווקא פורמלי. אקט
 לה־ אינדיקטור בהן שראיתי רות,

הע מבחינת קשה ציבורי לר־רוח
 המיפ־ את לחזק טעם ראיתי בודה,
והצטרפתי.״ לגה,

חריש, מיכה העבודה, מזכ״ל

הע־ מפלת את מקשר דוח ך*
חול עם באוניברסיטה בודה \ 1

 מיפלגת־העבו־ של הכללית שתה
לע שהתגייסתי הימים ״במשך דה:
 את ושאלתי חזרתי במערכה, זור

פעי לנו שאין זה כיצד — עצמי
לשכ כל־כך התקשינו מדוע לים?

 לוועידה, מטעמנו לרוץ אנשים נע
 את והגישו חלקם בהם חזרו ומדוע

 מדוע לבחירות? סמוך התפטרותם
 אנשים מספיק להשיג הצלחנו לא

 מדוע בשכר?... בקלפיות שיישבו
 נמנעים הפוטנציאליים תומכינו
 הימין תומכי למה לקלפי? מלהגיע

בל נתקפים לא והשמאל־הקיצוני
 בפוליטיזציה הצורך לגבי בטים

 גרם מה תאי־הסטודנטים... של
 אופק אנשי של ולגימגום לשיתוק
בהתרח הרגישו שחלקם ולצורך

מהמיפלגה?" קות
 עצמו דיין נותן התשובה את
 במיפלגת־ רואה אינו הציבור בדוח:

לימין. אלטרנטיבה העבודה
 עסקני־ מילחמת את מתאר דיין

מש כטראומתית בקמפוס העבודה
במ שלמים ימים ״...להסתובב הו:

 במיסדרונות־האוגיברסיטה עונות,
 זאת כל ולראות ובחדרי־הכיתות,

 ליל־שימורים לבלות העיניים. מול
ול המחפירות, לתוצאות בציפייה

 בהפיכה הכרוכה ההשפלה את חוות
 באוניברסיטה. ביותר הקטן לתא

 את מאוד טוב להבין לך גורם זה כל
 מיפי של הדגלים קיפול משמעות

 כניסתנו מחיר ואת לגת־העבודה,
הניצחית." לממשלת־האחדות

 טירוף־מערכות של דרגה לאיזה
בניסיונו מיפלגת־העבודה, הגיעה ׳

 מעצמה, לבריחה הנואשים תיה
הדוח: את החותם הסיפור מעיד

 להת- כרמלי גד שהתבקש ^
להת העדיף הוא לדוח, ייחס ^
 ״הבחור מחברו: על בהתקפה רכז
 מקבלי־ לדרג קירבתו — הזה

פר עוזר מהיותו נובעת ההחלטות
 בתא, פעיל אינו הוא למנטרי...

מוס ־גורם ואינו בו, מעורה ואינו
 הפעילות את ריכז לא גם הוא מך...

 ביום־ עזר רק אלא רם, בגיבעת
 אותנו לשאול באו לא הבחירות...

 הראשון לעסקן הלכו אלא קרה, מה
כלום... יודע לא והוא שתפסו,

 • פו־ אינטרס בפירוש כאן ״...יש
 תוקף הוא ולכן יונה, הוא דיין ליטי.
 יוני.״ בקו נקטנו שלא כך על אותנו

 הצהובות החולצות פרשת לגבי
 הצליח הצהוב ״הצבע כרמלי: טוען

 עוד היו העין... את תפס הוא —
 — ואדום שחור — אופציות שתי

 אין העין. את יותר תפס והצהוב
 אחרות.״ משמעויות שום לזה

 לחלוק כרמלי גם ממהר זאת עם
 שהוא מה עם התבוסה אשמת את

 שפוקד האלקטורלי ״השפל מכנה
 להצהיר וממהר העבודה", את

 ממנד ביציאה ״תומך עצמו: שהוא
לכ גם ,והתנגדת שלת־האחדות,

 מזוהה שאני למרות אליה, ניסה
 מחנה־רבין...״ עם (תדגיש!)

 התאחדות יושב־ראש הדר, עדי
 מים־ מטעם הארצית הסטודנטים

 מדיניות את מצדיק לגת־העבודה,
 תאי־העבודה של הקשר טישטוש

״הא מיפלגת־האם: עם בקמפוסים
מה שלמדנו טריק, שזה היא מת

 עובד הזה הסיפור בחיפה ליכוד.
 תל־ באוניברסיטת רק מאוד. טוב

 העבודה, שם תחת התא רץ אביב
 עכשיו שונה השם שם גם אבל

:עבודה), למען (סטודנטים לסל״ע

♦
חריש

להגיב!" יםל ״אינני

 לפירטי להתייחס שלא העדיף
 ראה טרם לטענתו, שכן, הדוח,
 העתק אליו שנשלח למרות אותו,
הדוח.

 שמועמד־מיפלגה ייתכן איך
 חבר־מיפ־ יהיה לא כזה לתפקיד

כאלה? הצהרות ויצהיר לגה,
 על להגיב יכול ״אינני חריש:

 זאת ראיתי לא עוד כי הדבר,
 כרמלי, גד התייצב לפנינו כתוב...

 מיפלגת־ כאיש עצמו את וזיהה
העבודה."

כרמלי
העין!״ את חפס הצהזב ״הצבע

 ליום־ להכין הציעו בתא ״פעילים
 מועמדי לכל חולצות הבחירות

 אחיד, בצבע שיהיו ופעיליו, א!פק
 המועמד... שם את עליהן ושיישאו

 האדום שהצבע לציין מיותר כמעט
 ולמרות הדעת... על עלה לא כלל

 כך, על שהתריעו רבים קולות
 צהוב, — היה הוחלט שעליו הצבע

 גופינו במו שחורה... הדפסה עם
לקמפוס. כהנא רוח את הכנסנו

 משמעות שלצבע טוען ״אינני
שהיעדר סבור רק אני כשלעצמו.

גר־זוהר
מל ״אינני ו תשנבה לחח י

סטודנ יותר זיהוי ליצור במטרה
 זה עכשיו מיפלגתי. ופחות טיאלי

 מיפי עם להזדהות 1א כל־כך לא
מוד במיפלגה וגם לגת־העבודה,

פרק להיות שצריכים לזה עים
טיים."
 חריש דיברי עם מסתדר זה איך
מדי נוקט הקו, אורך לכל ש״אני,

 שמוכנים חברים, קידום של ניות
 במיפלגת־ בחברות גאים להיות

 לגבי גם נכון יהיה וזה העבודה,
הסטודנטים..." ציבור

שריר י—
)9 מעמוד (המשך

ם א ה ב שומעת אני •
 לסירוק־ תיקווה דבריך

הממשלה?
 מיקרה בשום רואה לא אני היום
 בעבר רציתי לא גם צרה. ממשלה

כזאת. בממשלה
מתר בזאת בממשלה •
 ולהיות לשוב סיכוייך בים
שר.

ממ נגד שהצבעתי היא עוברה
צרה. שלה

ב שתיכלל כשהשבת •
שהיא... ממשלה כל

 בכל שר שאהיה חשבתי אז נכון,
 אני עניין, של לגופו אבל .מיקרה.

 בחירות של אפשרות רק כיום רואה
מוקדמות.

בכך? רוצה אתה •
כשנה. בעור — במילא יבוא זה

 ד שישבת בטוחה אני •
 היכן לפירטי־פרטים ניתחת
ש מה קרה מדוע שגית,

המסקנות? מהן קרה.
 - מכוחי התפרקתי מהכל: חשוב
 זאת לולא שעתי. לפני הפוליטי

שקרה. מה לי קורה היה לא —
מר:  ליכוד-הליכוד •כלו

האישית. לרעתך פעל
 לרעתי. פעל שלו העיתוי עצם

הב יכובדו. שהסכמים האמנתי אני
 באמת אני קיימו. לא — לי טיחו

 הכל... זה שר, שלהיות חושב לא
 , תפקיד את בידי מפקירים היו אילו

יכול יו״ר־המזכירות, ממלא־מקום
 לשיקום אנשים, לגיוס להתמסר תי

 השיקול את מבין אינני סניפים.
 רק תפקיד. מלמלא בעדי לעכב

מפעילותי. נשכר יוצא היה הליכוד
 ספק לי אין מפני. מפחדים אולי

 לי ששמו לכך הסיבות אחת שזוהי
רגליים.

 המיפלגה של שקיעתה •
צרי דווקא היתה הליברלית

שכאלה. פחדים לנטרל כה
שק הליברלית המיפלגה נכון,

 מיפלגת־לי־ על חלמתי אני עה...
 שונים, אגפים בעלת גדולה, כור

חזקים.
התמסמס... והחלום •

 כולה נותרה חרות הנהגת מוזר.
 יו״ר־ נשאר ארנס משה כנה: על

 התנועה, יו״ר — שמיר המזכירות,
 אריק ממלא־מקומו, — לוי דויד
 על־ מחיתי יו״ר־המרכז. — שרון

האחרונה. בישיבת־המזכירות כך
רי ח א הליבר שקיעת •

 המחאה מאחורי אין לים,
פוליטי. כוח שום שלך

 פוליטיקה לך: אמרתי אבל נכון,
גלגל... היא

על־ החמצה חש אתה •
בתקו דווקא שר, שאינך כך

 ״הרת שאומרים, כמו פה,
גורל״?

 חבר להיות זה מה יודע אני לא,
 וחצי שבע שם כיהנתי בממשלה.

 מעין היא היום של הממשלה שנים.
כנסת־זוטא.
ל כ ב  קטנה צביטה זאת, •

צביטונת? בלב?
 לרגשנות. הנוטה אדם לא אני
 אדם אני בחלומות. שוגה אינני
 על רגליים שתי עם פרגמטי, מאוד

 דווקא רוצה שהייתי ברור הקרקע.
 אבל רוצה... הייתי כזאת, בתקופה

להש אפשר בכנסת שגם חושב אני
מש זה חבר־כנסת, להיות גם פיע.

חושבת? לא את זאת! בכל הו.
2707 הזה העולם


