
מתוח לבני - מיואש ו״צמן ־ נרגש בגין ־ קורא לנדאו

 החליטה ביולי, 26ב־ ימים, חודש לפני
 פרלמנטרי גוש הקמת ליזום גח״ל הנהלת

 החופשי, המרכז הנהלת אל פנתה משותף,
 ארץ־ למען והתנועה הממלכתית הרשימה

 רחב למערך להצטרף השלימה, ישראל
 המשא־ומתן הימין. תנועות כל את שיכלול

 לשם שזכה — הימני המערך הקמת על
במה שבועות. שלושה לפני החל הליכוד,

 מה בפוטנציה השותפים הסתירו לא לכו
 נבחר, לקט להלן, זה. על זה חושבים הם

 האמורים הגופים נציגי התבטאויות מתוך
זה: על זה הליכוד, את להרכיב

 גח״ל: הצעת על תמיר שמואל •
 חברת בתוך מניות חברת מקימים ״אתם

מניות.״
 המרכז על הלוי בנימין הד״ר •

 שאי דברים על מתעקשים ״הם החופשי:
 על ומדברים מראש אותם לדעת אפשר
נולדה.״ שלא ביצה
 נציג על שרון אריק (מיל.) אלוף •
 ״ארידור ארידור: יורם בהסתדרות, גח״ל
מדי...״ קטן

 ,.אני :שרון אריק על ארידור יורם •
 סיג־ את ישפר שבעתיד שרון למר מאחל

ראייתו!״ ואת נונו
בהסתד גח״ל אנשי על שרץ אריק 9

באף!״ אותי מובילים ״הם רות:
 המרכז על קשת כן־ציון ח״ב •

 על יוותר שגח״ל רוצים ״הם החופשי:
ציפיות.״ תמורת מנדטים

בהס גח״ל ראשי על שרץ אריק 9
 היו לא שלכם ״ההתחמקויות ; תדרות

!״מכובדות
 :שרון אריק על ארידור יורם •

!״שונים מושגינו — וכיעור כבוד ״בענייני
 ארידור: יורם על שרץ אריק 9

האמת!״ מן ההיפך הם ארידור של ״דבריו
 שרון: אריק אל ארידור יורם •
!״מוסר לי תטיף אתה ״לא
 ארידור: יורם אל שרץ אריק 9
!״מוסר לך אטיף כן ״אני
 ניתן ״לא :ע״מ איש ללקין, רפי 9

מאכלת.״ תחת משותפים חיים לקיים
 יורם על הורוביץ יגאל ח״ב •

 שולחיך ועל עליך שנאמר ״מה ארידור:
 כולו העניין את להכשיל מנסים שאתם

נכון!״ כנראה הוא —
 :הורוביץ יגאל על תמיר שמואל 9

 שהייתם מה שאינכם יודעים בלבבכם ״אתם
 היו אביזוהר ומאיר ?דגוריון כאשר
!״איתכם

 :תמיר לשמואל הורוביץ יגאל 9
חיצים!״ לאסוף כישרון לך ״יש

 :הורוביץ ליגאל תמיר שמואל 9
ב להיגמר עלולה מופרז לגובה ״קפיצה
רגל!״ שבירת

 ״לא :גח״ל על תמיר שמואל 9
 לנו ירוקנו ואחר־כך דגלים לנו ינפנפו

הכיסים!״ את
 :המשא־ומתן ועדת על שרץ אריק 9
 שהוא מה יעשה אחד שכל ייתכן ״לא

!״רוצה
תמיר: לשמואל הורוביץ יגאל 9

 ניהלו נגדי גם גח״ל. נגד זיאולוגית מולה
 והישוו זיאולוגית תעמולה חירות במרכז

 חיות!״ מיני לכל אותי
 ש- ידעתי ״לא :גח״ל על תמיר 9
 בידור!״ באמרגנות עוסקת גח״ל
 :המשא־ומתן על הורוביץ יגאל 9
 !מליכוד הפוכים הם הנעשים המהלכים ״כל
 לשותפות ללכת אפשר איך יודע איני
 חשד!״ הרבה כך כל עם

 ״אתה :הורוביץ על תמיר שמואל 9
 שמים לי מרופד. מדי יותר כסא על יושב

 שלך בעוד בסד, לשים רוצים אותי קוצים.
כורסה.״ נותנים

 :החופשי המרכז על דולצ׳ין אריה 9
 !״עציץ זה — עץ בדיוק לא ״זה

 ״אתם :גח״ל לאנשי תמיר שמואל 9
 הברזל דלת דרך להיכנס שקל חושבים
זאב?״ במצודת

 תמיר: לשמואל דולצ׳ין אריה 9
מהקופמלק־ שתשתחרר ממך מבקש ״אני

 אריק הצעת על תמיר שמואל 9 0
 טעם וחסרת קנטרנית בדיחה ״זוהי :שרון

 לליכוד.״ מתכוונים אין כי שמוכיחה
 ״הצעתכם :גח״ל על הורוביץ יגאל 9

 כשאמרתי שצדקתי בטוח לא אני מעליבה.
 הרדיפה.״ בשיגעון נגוע תמיר ששמואל

 ״אתם :ע״מ לאנשי ארליד שמחה 9
 כאן יושבים לא אתם !להיפגע צריכים לא

!״כבתולות
 ״לא :שרון אריק על ארידור יורם 9

לשחצנות!״ ניכנע
 ״אל ארידור: ליורם שרץ אריק 9

מר!״ לי תקרא
ר יורם 9 דו  שרון: אריק על ארי
 רוצה שלא קטן ילד כמו מתנהג ״הוא

 לו.״ נעים שלא מה לשמוע
ק 9 ץ ארי ר  לא ״אני :ארידור על ש
 האלה!״ המנופחים את סובל
ה 9 ח מ ך ש  :תמיר שמואל על ארלי
עקרו לבעיות להתעלות תמיר ינסה ״אל
 מקומות על להתמקח לו נוח לא אם ניות

!״בכנסת
 למשא- השותפים על בגין מגחם 9

 בלתי והשמצות בלע מדברי ״סבלנו ומתן:
פוסקות..."

 שמואל רחובות עיריית ראש 9
 ״גח״ל :למשא־ומתן השותפים על רכטמן,

 חברים מול מרחיקי-לכת לוויתורים הלך
מתנשאים.״

ה סיעת מזכיר אולמרט, אהוד 9
 :הממלכתית הרשימה על החופשי מרכז
 ידיעה ומתוך פאניקה מתוך פועלים ״הם

בבחי להתמודד מסוגלת אינה שרשימתם
 עצמאי.״ באופן רות
 : הורוביי יגאל על אולמרט אהוד 9
 לציבוי־ שידוע מה יודע בוודאי ״הוא

 בבחירות זכה להם הקולות כי
 ליי עכשיו לבו־גוריוך... ניתנו

 לי־ לבחירות מועמדים פיק
 חיי להם נתן החופשי
_ הרשי את להשלים ״ -

 לך — לחתונה ללכת יכול אינך ״אם
!״הביתה

 תמיר: לשמואל ארליך ׳טמחה 9
 שיכור אתה בליכוד. רוצה אינך ״אתה

 במרתף. נמצא אתה דבר של לאמיתו נצחון.
 בבחירות הקולות ספירת ליל את שכחת

!״האחרונות
 שנים ״חמש :לגח״ל תמיר שמואל 9׳
עכ ליכוד. של באפשרות כלל נזכרתם לא
 את לעקשנים לשלם כדאי אם תחשבו שיו

!״המחיר
וכס מקומות ״על ג תמיר שמואל 9
!״הגוש וימות יקום אות
ה המרכז אנשי על לנדאו חיים 9

 בכנסת, אותי הפסיקה לא ״מפא״י חופשי:
!״פה אותי תפסיקו לא ואתם

 :גח״ל לאנשי הורוביץ יגאל 9
 !״עלבון היא ״הצעתכם

 וייצמן: עזר אל תמיר יוסף ח״כ 9
 המוכן!״ אל באת אתה כי איכפת לא ״לך
 על וייצמן עזר (מיל.) אלוף 9

 קיבינ־ כולכם ״תלכו המשא־ומתן: מנהלי
!״מאט
 את שפכנו ״כשאנחנו ז שרץ אריק 9

זאת וניצלתם ופיטפטתם ישבתם דמינו
כראוי...״

 העניין מכל לי ״נמאס ז וייצמן עזר 9
 הזאת!״ מהישיבה לי ונמאס

 של ״הנסיון :הלוי בנימין הד״ר 9
 !״הוגן לא נסיון הוא החופשי המרכז

 :בגין מנחם על תמיר שמואל 9
תע בניהול המערך את השבוע ״האשמת

ארידור, יורם אל גבו אתי מפנה (משמאל) שרון אריקהקטן ארידור
 המשא־ומתן במהלך בהסתדרות. גוז״ל סיעת מנהיג

 לארידור, שרון אריק בין קולניים עימותים אירעו הליכוד, להקמת
הקטן״. ״ארידור בשם מכנהו ואף הגבוה הח״כ כלפי בזילזול מתבטא כשאריק


