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)33 מעמוד (המשך

בשט ״ההתנחלויות כי להחליט הציע פלד
 חלק מהווה ישראל על־ידי המוחזקים חים

המוח האזורים של הדרגתי סיפוח מתכנית
 כל את לפרק הוועידה תובעת לפיכך זקים.

 שהוקמו.״ ההאחזויות
 אחת כל — הקיצוניות ההצעות שתי
 הוועידה אך התקבלו, לא — אחר בכיוזן

החד בשטחים מהתנחלות עקרונית הסתייגה
הוועידה). החלטות (ראה שים

 לחוש היה אפשר הזה, הוויכוח כל במשך
 סביב הדראמטי, העימות לקראת בציפיה

 ש״הודעידה ארנפלד, דויד של אחרת הצעה
 כוח — הזה העולם סיעת כי על מצטערת

ירושלים סיפוח בעד בכנסת הצביעה חדש

 כי דעתה ומביעה ישראל, למדינת המזרחית
 השלום.״ סיכויי הרחיק זה חד־צדדי סיפוח

 זאת מפרש הוא כי הודיע, אבנרי אורי
 להצביע מהוועידה ביקש אי־אימון, כר,צבעת

בו. אי־אימון הצעת כעל עליה
הו ההצבעה לפני בא. לא העימות אך

 אי־ להציע כלל מתכיזן אינו כי ארנפלד, דיע
 מסדר־ הצעתו את מוריד הוא כן ועל אימון,
ה הציעה אף הסופיות, בהחלטותיה היום.

 ובהנהלת־הת־ בסיעה מפורש אימון וועידה
היוצאת. נועה

★ ★ ★  וסגנו, התנועה ביו״ר לבחור. רק ותר *י
הת של ועדת־הביקורת חברי !■בשלושת

של (ברוב נקבע המרכז. חברי 15וב־ נועה,

 יחד, ייבחרו וסגנו היו״ר כי )23 נגד 43
ביניהם. שיתוף־הפעולה מירב להבטיח כדי

 יו״ר של צמדים שני להצבעה הועמדו
 דויד לעומת סגל; ושמואל אבנרי אורי וסגן:

 49ב־ זכו סגל—אבנריי אתגר. ויוסי ארנפלד
קולות. בארבעה ארנפלד־אתגר קולות

 שנבחרו: ועדת־הביקורת חברי שלושת
 58( זכרוני אמנון עורך־הדין הוועדה יו״ר

 רפאל קולות), 42( ארנפלד ודויד קולות),
קולות). 35( אשכול

(ב הבחירות תוצאות גם נמסרו לבסוף
התנועה: למרכז סגורה) קלפי
 שלום )2 קולות; 75 — אבנרי אורי )1
 67 — סגל שמואל )3 קולות; 75 — כהן

 )5 קולות; 63 — מסים אלכס )4 קולות;
 אתגר יוסף )6 קולות; 55 — עמיר אליעזר

קולות; 49 — עופר פרץ )7 קולות; 51 —

ידיד צגי )9 קולות; 47 — קריץ ראובן )8
 45 — אבנרי רחל )10 קולות; 47 — יה

 )12 קולות; 44 — גלעדי נעים )11 קולות;
 פריהאוף אריה )13 קולות: 43 — לוין ג.
קו 30 — ארנפלד דויד )14 קולות; 40 —

קולות. 28 — רביב אברי )15 לות;
 ועדת־הביקורת, כחבר שארנפלד, מכיוון

 לא אחר, במוסד חבר להיות יכול אינו
 מספר הנבחר ייכנס ובמקומו למרכז, יצורף

קולות. 24ב־ שזכה לוי, קורט ,16
 תור לתנועה היתד, הוועידה, ננעלה כאשר

שיש ומוסדות ומעשית, דינמית נית־פעולה
זו. תוכנית של הגשמתה קידום על קדו

מחלו עוררה עצמה וסגנו היו״ר בחירת
 תוך צירים, 19 נמנעו שבגללה חריפה, קת

 כי עצמם. סגל—אבנרי בבחירת אמון הבעת
מחודש. דיון טעון בתקנון הנדון הסעיף

 התוססת לונדון
׳טרילין׳ -לובשת

ה נ פ ו א , ה ה ר י ע צ  ה
 בוחרת והעליזה הרעננה

 האנגלי. ב׳טריליו׳-הסיב
 המודרני הסיב ׳טרילין׳

תי פנ או ה  אתך הולך ו
מקום. לכל


