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 בבחירות, עצמאית יתמודד אם למפלגתו
 חמישה על דיבר כבר שבוע לפני הרי

 יזכה כי בטוח כבר חוא השבוע מנדטים.
 עם מפגישה שחזר אחרי מנדטים. בשישה

הש הראשון ביום בחיפה מפלגתו פעילי
 את לפעור למשא־ומתן שותפיו יכלו בוע,

תוב מפלגתי ״פעילי כשהצהיר: פיותיהם
המוש גח״ל על לרחם שלא ממני עים

עו שהוא בהרגשה כיום חי תמיר פלת."
ל עימה ללכת בהסכימו לגח״ל חסד שה

 מתבוסה בכך אותה מציל הוא וכי ליכוד
מלא. פיצוי לו מגיע כך ועל נוראה,
 דיבורים לשמוע הנאלצים גח״ל, אנשי

 שיווי כי סבורים תמיר, של מפיו כאלה
 היתד. זו התערער. שלו הפוליטי המישקל

 את שבוע לפני פוצצו בגללה הסיבה
 לבלוע נאלצו הם הליכוד. על הדיונים
 ואף הדיונים שולחן אל ולחזור צפרדע
 שהסתבר אחרי תמיר, של תנאיו את לקבל
 את בהם רואה הימנית שדעת־הקהל להם

 עורף להם ותפנה הליכוד, לפיצוץ האשמים
בקלפי.
 פולחן בכך. הסתפק לא תמיר אבל

 שובעה. ידע לא שלו העצמי האישיות
 שתומכי להסתדרות, הבחירות יום בעצם

 רשימת בעד להצביע נקראו הימין רשימות
 של ענק מודעות תמיר פירסם הליכוד,
 ט׳, האות עם החופשי, המרכז רשימת

כ עצמו, של חייכניות פורטרט ותמונות
 המאבקים כל את לעצמו מייחם שהוא

 כולל במדינה, האחרונות בשנים שניטשו
חלק. כל בהם לו היה שלא מאבקים

 את לנצל רוצה תמיר כי ברור היה
 להגביר כדי לרשותו העומדים הכספים

שיו ברגע עצמו. של האישיות פולחן את
 לתאווה מחסום לשים ייאלץ הליכוד קם
 עצמו. של מודעות לפרסם עוד יוכל ולא זו

 תמיר עבור נוספת טובה סיבה זו היתה
 ולעשות הליכוד בהקמת מעוניין להיות לא

 האפשר. כבל הקמתו את לדחות כדי הכל
 העצמי הפירסום יותר חשוב היה עבורו
הימני. למערך התרומה מאשר
 הסופית״ מ״הצעתו לסגת הסכים בגין
 שאריק אחרי רק לתמיר, שוב ולוותר

 להניח אסור כי אותו לשכנע הצליח שרון
ש כיוון הליכוד. מפיצוץ ליהנות לתמיר
מהאח פחות בליכוד רוצה עצמו תמיר
 אם לפוצצו. כדי הכל יעשה הוא רים׳

 תמיר יפגע בו מצב ליצור צריך — כך
 הוא שקרה מה גח״ל. ולא מהפיצוץ עצמו

הלי על הדיונים את חידשו שהשותפים
מח לפוצצו דרך לחפש כדי רק כוד׳
יותר. ינזקו שיריביהם כדי דש׳

בסיר־לילה ^
ר מי  הציבורי שהנזק איכפת היה לא ת
 בסיכויי יפגע 8המו״ ממשיכת הנגרם

 הוא להיפך. להסתדרות. בבחירות הליכוד
לנפ שיוכל כדי הליכוד, של למפלה קיווה

 שמוטב גירסתו את לחזק מנת על בה נף
 הליכוד את ולהקים בנפרד לבחירות ללכת

 שאחרי מאמין תמיר הבחירות. אחרי רק
 ממנה ויגזול גח״ל את יביס בהם הבחירות,
 וחבריו לבגין להכתיב יוכל הוא מנדטים,

הכניעה. תנאי את
 הוויכוח נסב להסתדרות הבחירות ביום

 תביעות בין שיפסוק הבורר שאלת סביב
 זה היה ולעקרונות. לכסאות הצדדים

״בו שסעיף מפלגות שלוש לראות מגוחך
 מתקשות דיגלו, עד חרוט החובה״ ררות

 מפלגות אותן ביניהן. לבוררות להסכים
השבי זכות את לאסור לפועלים שהציעו

 את שתקבע בבוררות אותם ולחייב תה
 יכלו לא עבודתם, תנאי ואת משכורתם

מוסכמת. בוררות על ביניהם להסתדר
המ על שהצביע אבסורד היה בלבד זה

 הליכוד מקימי נקלעו לתוכו האבסורדי צב
הש שלישי שביום אחרי גם רצוי. הבלתי

הלי להקמת האמנה סוף־סוף נחתמה בוע
 בלבד, הממלכתית לרשימה גח״ל בין כוד׳

חד תירוצים מחפש תמיר שמואל כאשר
 הזכירה מהליכוד, להתחמק כדי שים

יהו אותה של חצ׳ולנט את הפרשה
 בסיר־ שלה החמין את שבישלה דיה׳

 לחרדתה, הדבר, לה התברר כאשר לילה.
 אם אותו לשאול כדי הרב אל מיהרה
 בסיר־ בושל שהצ׳ולנט העובדה למרות

כשר. הוא לילה

 ״אבל הרב, לה השיב ״כשר־בשר!״
ז״ ז ז הריח
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