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 התכווהת. שד במצב נמצאת ..התחייה״
 מכולג מנניו, מחדיס שהנר הקיצוני, ודמיו

 בנלי אשמה נהן גאולה האם וחסראונים.
נן! אומרים: מבחוץ וגם מבטים יריביה

סקי) *׳דעון סרצינ סער(

 בין גורלי לעימות מתקרבת מדינה ^
 התחייה התחייה? איפה לשמאל. ימין 1 1

איננה-
 המונים אין בלתי־חוקיות, התנחלויות אין

ברחובות. הפגנות אין הישובים, גגות על
 לזכות שקיוו התחייה, מנהיגי כסף. אין

 כסף הוציאו מנדאטים עשרה עד בשמונה
 מנדאטים בשלושה זכו וכאשר לכך, בהתאם

כבדים. בחובות עצמם את מצאו בלבד
 מיפלגות בין הדומיננטי הכוח להיות תחת

 בכורתה את התחייה ומאבדת הולכת הימין,
ול״צומת". ל״מולדת״

 התחייה בתוך רבים לדעת בכך? אשם מי
 גאולה — אחת אשה אשמה פורשיה, ובין
 נמצא נגדה ביותר החמור כתב־האישום כהן.

 לאחד איתן (״רפול״) רפאל ששלח במיכתב
 כשהיו ,1986 בדצמבר עוד התחייה, מפעילי
המיפלגה: באותה עדיין השניים

 פעילות אין אירגון, אין תנועה. אין -בעצם
 לא נבחרים, מוסדות אין ומתוכננת, מכוונת
 מזכירות ישיבות רציניות. החלטות מקבלים

געת כאשר קומדיה(טראגית), מהוות  משו
ת  במיקרה אם פיו, על דבר כל הופכת אח
 כנהוג ומיעוט, רוב לרצונה. או לדעתה איט
 מזמן, כבר נשכח דמוקרטי, פורום בכל

 סיכוי שום אין שכזה דברים במצב ובאמת
 לו, ראויים שאנו ולחוזק למקום נגיע שאכן

 בעייה לנו יש מאיתנו... מקווה והציבור
 שכושרו — נאמן יובל היו״ר, של רצינית
 לא אם מוגבל. — בידיים חזק עניינים לקחת
 שום לאחות יהיה ניתן לא ומהר... שינוי יהיה
 הצפויים... ומאלה קיימים שכבר מאלה קרע

 תישאר שהיא זמן וכל גאולה, היא הבעייה
ם חבורת עם שהיא כמות  שסביבה החוליגני

 לי קשה לדרך־המלך... יציאה שום תיתכן לא
 השקרנית עם פעולה לשתף שאוכל להאמץ

 סילוף, רמיה, הן שיטותיה שכל הזו,
ם וחתרנות. תככי
 והיא הנוכחית, בגישתו יתמיר יובל -אם
 שגיבש ההבראה (תוכנית לתוכנית תתנגד

בינואר התחייה למועצת והובאה נאמן, יובל
*12■ —■

 ,ההבראה׳ תצמח ומזה ...ייתכן )1987׳
 חזרה. ללא החוצה תעוף פשוט והיא המצופה,

והיחידה. האמיתית ההבראה תהיה זו
 איתה להחליף יכול לא פשוט אני -אישית,

 הדברים וכל הציונות ולמרות אחת, מילה
 אמנם דרן־־פעולה לפנינו הללו־ישנה היפים

 תהיה שלא ייתכן אבל מקובלת, כל־כך לא
 להפוך מנסה שהיא ממה להיפרד ברירה.

 בדרכנו־בשקט, וללכת הפרטית לאחוזתה
 להביא או ובהגינות, בדמוקרטיה בתרבות,
 מאחוריה' הכרוכה והכנופיה שהיא לידי־כך

 גאולה ^מאיתנו." רחוק יעופו
המדיהה

 את הפך ורפול כהן גאולה בין סיכסוך ך*
 שנים, שלוש במשך כולה, התחייה 1 (

 שסירב בתחייה, בכיר מקור לשדה־קרב.
 היא כהן שגאולה ספק -אין בפומבי: להזדהות
 הבולטת, והפרלמנטרית המרכזית האישיות

 אלא כולו. בימיו אס כי בתחייה רק לא
 בכל לדומיננטיות מוטיבציה יש שלגאולה

 את לתפוס דאגה היא ומלכתחילה מחיר,
 כוח שום סבלה ולא בתחייה, מרכז־הבימה

איתה. להתמודד היה שיכול
 מכיוון בגללה, עזב פורת חנן גם -בעצם,

 נוראות, מריבות להם היו לחייו. ירדה שהיא
 נאמן יובל את גם הלך. והוא לו שנמאס עד

 העובדה את טובה, בעין תמיד ראתה לא היא
מעליה. שהוא

 נאמן בה רצה לא 1984 בחירות -לפני
 ברשימה, הרביעי למקום אותם והדיח וכמעט

 כמו אז נלחמה היא ולדמן. אליעזר הרב אחרי
 השלישי. במקום מוקמה ובסוף לביאה,
 רצה לא בכיר, איש־חרות כץ, שמואל

 ישראל הד״ר וגם בגללה, לתחייה להצטרף
 נכנס משלא בה, מפעילות פרש אלדד

 לא היא טוב. במקום 1981 ב־ לכנסת לרשימה
בכיר נואם שיהיה ידעה כי בכנסת, בו רצתה

 את אחרים רבים כוחות עזבו גם כך ממנה.
 והפרופ׳ שמיר, משה הסופר כמו הפעילות,

ובש־ בוולדמן רצתה היא נדבה. יוסף המנוח

היוצר. ביד כחומר אצלה שהיו פט,
 אינו נאמן יובל כי עכשיו, לה יש זה -כל
שוהה הוא כי בתמונה, אינו גם הוא מנהיג.

ם1,.א אכרוניז
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 מז־ לשעבר אלטשולר, גדעון
 ל־ 1985 השנים התחייה(בין כ״ל

1987:(
 תנועת־התחייה את כיום רואה אני

 מצד בה שיש חדשה־יחסית כתנועה
 זקנה, תנועה של החוליים כל אחד
 תנועה של חוסר-הבשלות - שני ומצד

צעירה.
ומז באידיאולוגיה, קפואה היא

 הסטאליניסטיות הקבוצות את כירה
 מערב- של הקומוניסטיות שבמיפלגות

 לזרם התחייה שייכת כיום אירופה.
 הדתית היהדות של והגחשל המפגר

 גמישות שום בלי האורתודוכסית,
ופשרה.

 אין החברתית-כלכלית מהבחינה
האחרו השנים 10ב- בשורה שום לה

 בזה. מתעסקת לא בכלל היא נות.
 התיישבות, על הרבה מדברת התחייה

דבר עושה אינה אבל - חינוך עלייה,

אלנזשדלר
שלהס..״ לכסאות בעיקר ״חאנים

 למעשה הללו. מהתחומים אחד באף
 להפגנות פרט דבר, עושה אינה היא

הק שעושות כמו ורעשניות, קולניות
הקיצוניות. השמאלניות בוצות
 , זקן, ״טריומוויראט״ של מיפלגה זו

ומתרברב. נוקשה


