
הימין של שריד יוסי להיות אמור לכנסת. דווקא הולך הוא אבל העאוי.
 אליקים עח־ר־הדין לכנסת. ברשימת־התחייה

העצני.

 לאחר במהרה יהפוך שהעצני ספק ין̂ 
 והשנויים־במח־ הבולטים מחברי־הכנסת

הנוכחית. הכנסת של לוקת
גר יליד לארבעה, אב נשוי, ),63(העצני

ההת של הראשונים מתושביה הוא מניה,
 הוא שבה בקריית־ארבע, הגרולה נחלות

היום. עד מתגורר
 ממייסדי העצני היה 50ה־ שנות בראשית

 גם שעסקה המתנדבים", ״שורת ומפעילי
 שהסעירה המימסד, של בשחיתות במילחמה

הארץ. את
 דרכה את שהתחילה המתנדבים״ ״שורת

 עברית הוראת כגון טובים, למעשים כקבוצה
 פרשות־שחיתות. לחשיפת עברה במעברות,

ה־ של למישפטים הפקולטה מוסמך העצני,

 וכינה בזעם, שמיר לו ענה לעזאזל!" ״לך
״נביא־חורבן״. היתר בין אותו

הקואליצ ההסכם את הפר ששמיר אחרי
 צרה ממשלה להקמת התחייה עם שלו יוני

 מיב־ העצני לו שלח לממשלת־אחדות, והלך
 את תגשים פרס, עם קואליציה תקים ״אם רק:

נביא־החורבן.״ החתום: על נבואתי.
 על יותר רפה בשפה נאמן יובל כשהתלונן

 לו נתן בו, לעשות מה ושאל ההסכם הפרת
 אותו ״תלה המפורסמת: התשובה את שמיר

במוסיאון!"
 לש־ והממשית הגדולה ״הסכנה העצני:

מ אלא מהשמאל, נשקפת אינה למות־הארץ
 כמו שמסביבו. ומהחבורה משמיר הליכוד,

 הקו לחזור. עלול וזה סיני, במיקרה שקרה
 מיש־ הסוף. זה לקאהיר. הליכה הוא האדום

 מרכז־היייכוד אם רק לנסוע יכולה כזו לחת
אפשריים: תסריטים שני יש לכן זאת. יאשר

נבנה ואז התהליך, את יעצור הליכוד מרכז )1(

 יונים.״(הכוונה שנינו הערבי בנושא למשל,
 הטראנספר, לרעיון השניים של להתנגדותם

 אחרים בהתחייה). אחרות לריעות בניגוד
 ה־ בכירותה את לסכן עשוי שהעצני סוברים

שה ומעריכים בסיעה, כהן של תיקשורתית
לעימותים. מקור יהווה דבר

 לכנסת, להיכנס העומד השני, החדש הח״כ
מזכ״ל״התחייה. חדש־ישן: בעצם הוא

 יליד לארבעה, ואב נשוי ),61(שפט גרשון
 עין־צורים. הדתי הקיבוץ חבר הוא אוסטריה,

 בעיקר ועסק הקודמת בכנסת כיהן כבר הוא
ה בקדנציה וכלכליים. חברתיים בנושאים

 בהם. שיטפל מי בסיעת־התחייה אין נוכחית
 תיקשורתית, מבחינה בולטת דמות אינו שפט

 מתוחכם וכמניפולטור חרוץ, כח״כ נחשב אך
מאחורי־הקלעים.

 שפט מילא 11 ה־ בכנסת כהונתו לפני
ה ובמוסדות בקיבוצו תפקידים של שורה
הוא גוש־אמונים, שקם לאחר הדתי. קיבוץ

ול לרפול בשעתו שחבר אלטשולר, גירעון
בתנועה. מהפך לחולל בניסיון אנשיו,
 תגרור שפט שהתפטרות גם יודע הוא
 המזכ״ל, תפקיר על לא־עדין קרב אחריה

 שיל- נכסים וחסרת אופוזיציונית שבתנועה
 לעבר שפוזל מי מכרעת. עוצמה לו יש טוניים

בתחייה. הצעיר הדור זה המזכ״לות
 רוצים שהם ידוע כבר מראשיו שניים על

 ויו- פרחן אבי ומפונה־סיני הדובר בתפקיד:
דיין. דני תל־אביב, סניף שב־ראש

ה אם היא עתה החשובה שאלה ^
ב יסתיימו בהתחייה החדשים שינויים 1 !

 תחילת מבשרים רק שהם או בכנסת, סיעה
 הוא שזה הסבורים יש בהתחייה. כללי ריענון

תר ההנהגה להתאוששותה. בלתי־נמנע צעד
הצעיר הדור אך מוגבלים, יהיו שהשינויים צה להתעורר

לתחייה
 הסיסמה זוהי - מימין וגנו■ ונול את לא\וו

 לננסת נשלח נו דשם התח״ה. שר החושה
 וחויו־לשון, קיצוני בעלתו - חמצני אליקים

הליכוד מאנשי בעיקר שיבטו את יחסוך שלא
ק• ידעון* ס ^ צ ר ס ר־ ע ס

 לעורו־ היה בירושלים, העברית אוניברסיטה
 ווילה בתל־אביב מישרד בעל מצליח, דין

 פעיל היה לא כלל רבות שנים ברמת־חן.
פוליטית.

 הוא חייו. את שינתה ששת־הימים מילחמת
 ארץ־ישראל רעיון של נלהב לתומך הפך

 לקריית־ עבר 70ה־ שנות בראשית השלמה.
 הוא מאז בתל־אביב. מישרדו את וסגר ארבע,

ה לארץ־ישראל נון־סטופ חייו את מקדיש
שלמה.
הנ חבר קריית־ארבע, במועצת חבר הוא

 הנוקבים מהפובליציסטים מועצת־יש״ע, הלת
 הוא המתנחלים). (ביטאון נקודה של ביותר

 למען (אזרחים אליש״ע בשם אירגון ייסד
 איר־ בראשו. ועומד עזה) וחבל שומרון יהודה,

המפור המידבקות את שהנפיק הוא זה גון
עויינת״. תיקשורת נגד ״העם סמות

 יש ביותר. פופולרי הוא התחייה חברי בין
 הוא למעשה ביותר. הפופולרי — הטוענים

 שהיו הדמוקרטיות בבחירות כראשון נבחר
 המקומות ארבעת לכנסת. לרשימה בהתחייה

להתמו נפתחו ולא ״שוריינו", הראשונים
 כמיהה יש בכלל, ובימין בהתחייה דדות.

 עוקצניים, שנונים, חדי־לשון, לפרלמנטרים
 של ולצוקרים לשרידים תשובת־נגד שיהוו

 סיגנון ובעל רטוריקןיחריף מהעצני, השמאל.
מצ הפוליטיים, יריביו כלפי ביותר תוקפני

הזאת. התשובה את שייתן עתה פים

 לכנסת הבחירות לפני עוד התנבא העצני
 עם לקואליציה שוב ללכת מתכוון ששמיר
 באירוע לשמיר זאת אמר גם הוא המערך.

הבחירות. לפני ״נעלה״ בהתנחלות שהתקיים

 תצא המישלחת )2( ארץ־ישראל. את ביחד
 שהליכוד אומרת זאת ליכוד. אין ואז לקאהיר,

 כי מהמערך, שמאלה שהיא למיפלגה הפך
 יש״ע כל מסירת פירושה לקאהיר נסיעה

 להכין צריך זה במיקרה החבלנית. לפלסטין
 שהוא חדש, ימין להקים הליכוד, לפליטי בית

 של נבואות שתי יתקיימו אז האמיתי. הימין
 יהפוך שהליכוד הבחירות: מלפני שמיר

 רוגמה יכול.״ הליכוד ושרק למיפלגת־מרכז
בכנסת. עתה הצפוי הסיגנון של

ה מירב את להקדיש מתכוון הוא למה
בכנסת? פעילות

 של פליליים תיקים בסגירת ״למילחמה
 ומינ־ טוהר־המידות למען מאבק אש״ף. אנשי

 לעניין מחוץ לעשות, שצריר ומה תקין. הל
ש ופרסטרויקה, גלסנוסט זה ארץ־ישראל,

 אין לארץ. לא אבל אירופה, למיזרח הגיעו
 כולה היא — בתיקשורת גלסנוסט לנו

 פרסטרויקה. עבר לא המשק כבולה. שמאלית
 לקיבוצים שעברו הדולארים מיליארד שמונה

 הביורוקרטי- המשק אנטי־פרסטרויקה. זה
 את עושה ופרס היסוד, ער רקוב סוציאליסטי

."50ה־ לשנות להחזירו כרי הכל

 היא בהתחייה רבים שמעסיקה אלה
*  ויושבת־ העצני ביניהם יסתדרו איך /
 לשניים היו בעבר כהן. גאולה הסיעה, ראש

 ה־ ניהול־הבחירות. על למשל חילוקי־דיעות,
 מיסודו מוטעה היה שהניהול וסבור סבר עצני

 כל רואה הוא אין התוצאות"). (״ולראייה
 כך: על הרבים הרינונים על ומתפלא בעייה,

בעין. עין רואים אנו רבים בנושאים ״להיפך,

העצני ח״ב־בדרך
אחר 11מס פרסטחיקוז

הגוש. של והדובר המדיני המזכיר היה
ה באוליגרכיה חשוב נדבך מהווה שפט

 נאמן־ הציר על המבוססת התנועה, של ישנה
 זה בתנועה שולטת זו אוליגרכיה כהן־שפט.

ייסודה. מאז שנים, 10
 מתפקיד להתפטר לדבריו, מעוניין, שפט

ב ״אך לכנסת, היכנסו עם מזכ״ל־התנועה
כדבריו. שאשאר,״ לוחצים תנועה

 ה־ היא הוותיקה שההנהגה להניח סביר
 הוא בתפקיד. שפט של בהישארותו מעוניינת

 ומתואם מקורב וגם גוש־אמונים איש גם
וכהן. נאמן עם היטב

להמ מתכוון שהוא השבוע הדגיש נאמן
 יושב- ולהישאר התחייה את ולהוביל שיך

 לפעילות יותר להתפנות אף ואולי הראש,
 ששפט כפליים לו חשוב זה במצב בתנועה.

 עדיין היטב לו זכורות כס־המזכ״ל. על יישב
הקודם, המזכ״ל לו שגרם הצרורות הצרות

 גם הוא בכך. להסתפק מתכוון אינו בתנועה
 תומך וחלקו הוותיקה, מההנהגה קיצוני יותר

הטראנספר. סיסמת באימוץ
מוג תיקונים כמה השבוע קיבלה הוועידה

 התחייה של עמדתה בהחרפת העוסקים בלים,
ש להיות יכול ״לא (נאמן: הערבי בעניין

 דינמו עם עונש״). בלי תעבור האינתיפאדה
 תנסה מתוקן, ומצע העצני, כמו בכנסת חדש

 לפחות או מימץ, גנרי את לאגף התחייה
 ולעבר לעברו התיקשורתי הסחף את לבלום
 בין הבכיר מעמדה את המערערים רפול,

לליכוד. שמימין המיפלגות
 תיקוות בהתחייה תולים עוד מזה, חוץ

 גפני משה את שיוציא המחוזי בבית־המישפט
 בני את במקומו ויכניס מהכנסת התורה) (דגל

קצובר.
 כדי להם חסרים היו קולות 34 רק הרי
הרביעי. במנדאט לזכות
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