מחלקים מזכי
מנונוודנ תינ ה,
תקציבים
ומועדונים
א לי עז ר שו ס ט ק
י * שמועות ,שפשטו במיסדרוגות ה
ן ן כנסת ביום השלישי שעבר ,לא עוררו
התרגשות רבה .״יש משבר במרכז החופ
שי,״ סיפרו שמועות אלו .חברי־הכנסת,
המורגלים בחודשים האחרונים במשברים
במרכדהחופשי ,לא התרגשו ביותר.
אך בשעות־הצהריים הגיעו השמועות
לשיא :״ח״ב אהוד אולמרט פורש מהמר־
כז־החופשי ומצטרף לחרות.״ דובר הסי
עה ,איתן לווינשטיין ,אחד הצעירים ה
מעריצים את שמואל תמיר ,החליט לנקוט
יוזמה ,ניגש אל ח״כ אליעזר שוסטק
ושאל אותו :״שמעת את השמועה שאהוד
פורש מאיתנו ?״ שוסטק חייך לעבר
לווינשטיין ,ואמר לו :״היום יום שלישי,
עליו נאמר פעמיים כי־טוב.״
לווינשטיין לא הבין את הרמז של שוס־
טק ,אולם כאשר סיפר על שיחתו זו
לתמיר ,תפס תמיר מייד כי המיפלגה שלו
עומדת בפני פילוג ,אשר יחלק אותה
לשניים .שוסטק ואולמרט מצד אחד —
והוא ,עם ח״כ עקיבא נוף ,מהצד האחר.
כאשר הגיע תמיר לבניין הכנסת ,אח־
רי־הצהריים ,הוא מיהר לחפש את שוסטק.
כשנפגשו ,אמר לו שוסטק :״החלטנו לפ
רוש מהמרכדהחופשי.״ תמיר נדהם .הוא
החליט לנסות לשכנע את שוסטק לחזור
בו מצעד זד ,ואמר לו בחברות ,כשהוא
טופח לו על שיכמו :״שוסטק ,יש לנו
עוד על מה לדבר.״
״אין לנו על מה לדבר .אני כבר הו
דעתי להנהלת הליכוד,״ השיב לו שום־
טק .״הדבר היחידי שאנחנו צריכים לדבר
עליו זה איך לעשות את הפילוג בצורה
מכובדת ,ובלי השמצות אישיות.״
תמיר הורה מייד לארגן מסיבת־עיתו־
נאים במישכן הכנסת .כשנודע לו בי שוס־
טק זימן את העיתונאים לשעה שבע ב
ערב ,הזמין תמיר את נציגי הממלכה ה
שביעית לשעה שש ורבע .הוא החזיק
אותם עד שעה שבע וחצי ,כאשר שוסטק
ואולמרט ממתינים עד שחדר־העיתונות
בכנסת ,והעיתונאים עצמם ,יתפנו.
שלא כדרכו ,היה תמיר מאופק .הוא
האשים את שוסטק כי הוא מקורב לחרות,
וטען כי הכוח העומד מאחרי הפורשים
הוא קטן ביותר :״כמה חברי הסתדרות־
העובדים־הלאומית ,אשר שוסטק הוא מז
כירה הכללי ,ומישפחת אולמרט.״

נמסיבת־העיתונאים ב׳ שנערכה ,היו גם
שוסטק ואולמרט מאופקים .הם השתדלו
לא להשמיץ את תמיר ,ורק טענו כי הוא
סטה מדרכו הניצית של המרכז־החופשי,
הפך יונה.
ברגע שהסתיימו מסיבות-ד,עיתונאים החל
מירוץ מטורף של ארבעת חברי־הכנסת.

לשיחה בווילה שלו ,ברחוב האשל בהר־
צליודפיתוח .למרות שלשוסטק היה ידוע
כי תמיר החלים כבר מן ההצטננות העזה
שתקפה אותו לפני שלושה שבועות ,הוא
הסכים לבוא לביתו של תמיר ,שטען כי
הוא עדיין חולה ורתוק למיטתו.
בנוכחות מצלמות־הטלוויזיה חתמו ה
שניים על הסכם שלפיו חילקו את הרכוש,
הסניפים והאוהדים של המרכדהחופשי.
למרות הצהרותיהם בפני המצלמה על ה־

ש מו א ל ח מיו
רפפורט ,הסכים שוסטק להשאיר את ה־
מיבנה בידי תמיר.

ח לו ק ת
ה מזכירות

כל אחד מהם ידע כי כל דקה יקרה
מפז .כל אחד מהם ידע כי אם ישים
ראשון את ידו על רכוש ,כרטיסיות,
כספים — יזכה בהם .כל אחד מהם ידע
כי ככל שיצליח לשוחח עם יותר אוהדים
וחברים ,כן תהיה מיפלגתו החדשה גדו
לה יותר והיריבה קטנה יותר.
ביום השני הזמין תמיר את שוסטק
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יחס ההוגן ושיתוף־הפעולד ,שישררו בין
שניהם בעתיד ,היה ברור להם עצמם ,באו
תן שניות שבהן הצהירו את ההצהרות,
כי המילחמה האמיתית רק החלה.
בעוד שלתמיר באופן אישי יש רכוש
רב ,הרי המרכז־החופשי עצמו היה מיפ־
לגד ,ללא נכסים .את כספי המימון הממ
לכתי החליטו השניים לחלק ביניהם שווה־
בשווה —  17,500ל״י לחודש לכל אחד
משני הפלגים.
לגבי הכספים המגיעים למיפלגד ,עבור
נציגיה בוועד־הפועל של ההסתדרות ,יש
סתירות בין דיעות השניים ,גם לאחר
הפגישה .בעוד שבהודעתו לעיתונות מסר
תמיר כי הוחלט שהכסף כולו ימשיך לז 
רום לקופת מיפלגתדשלו ,הודיעו אנשי
שוסטק כי לא הוחלט על כך דבר .״אי 
ננו יודעים עדיין את יחסי־הכוחות בקרב
הנציגים של המרכדהחופשי-לשעבר ב
הסתדרות .אם יתברר לנו כי יש נציגים
ההולכים איתנו ,נקים סיעה בהסתדרות
ונקבל את הכסף המגיע לנו משם,״ אפיי
השבוע אחד מאנשיו של שוסטק.
בקופת המרכדהחופשי יש סכום כסף.
כאשר נשאל תמיר על-ידי שוסטק לגוד
לו של הסכום ,טען כי אינו יודע .תמיר
הבטיח לשוסטק כי יודיע לו מהו הסכום
המדוייק וישלח לו צ׳ק על מחציתו .אולם
נראה כי האמון ,ששוסטק רוחש .לשותפו־
לשעבר ,אינו רב ביותר .שוסטק מתכוון
לדרוש מתמיר גם את חשבונות־הבנק של
אותה קופה ,כדי לראות מה היה מצב
החשבון ביום הפילוג ,ולא להסתמך על דב 
רי תמיר.
למרכז־ד,חופשי יש שלושה סניפים מר 
כזיים בשלושת הערים הגדולות .הסניף
הראשי ,ברחוב אבן־גבירול בתל-אביב,
הוא מעוזו של תמיר — ואומנם ,בחלו
קה הוחלט להשאיר אותו לתמיר .הסניף
הירושלמי ,הנמצא בליבה של שכונת
רחביה מול הסוכנות היהודית ,הוא מעוזו
של אהוד אולמרט ,והוחלט להשאירו ב 
ידיו של שוסטק .למרות שבראש הסניף
החיפאי עומדת נאמנתו של שוסטק ,הניה

ך* ל שלושת הסניפים הם ,לאמיתו
של דבר ,דירות המוחזקות בשכר
חודשי .שכר־הדירה בחיפה הוא גבוה ביר
תר ,ולכן הסכים שוסטק להשאיר הו
צאה כספית נכבדה זו בידי תמיר.
נוסף לסניפים אלה ,יש למרכז־החופשי
עוד סניפים רבים בכל רחבי הארץ .במר-
ביתם שולט שוסטק .סניפי רמת־גן ,נתניה,
בודים ,בני־ברק ,רחובות וחדרה כבר הו
דיעו לשוסטק כי הם עומדים מאחוריו.
סניף בודד הודיע בינתיים לתמיר כי הוא
איתו :הסניף שבהרצליה־פיתוח ,שם מת
גוררים תמיר ורבים מהצעירים הידועים
כ״נערי תמיר.״
השליטה בהסתדרות־העובדים־הלאומית
המונה ,לפחות לדברי מזכירזדהכללי ,כ 
רבע מיליון חברים ,ולה קופת־חולים פר
טית משלה ,נתונה בידי שוסטק ,לעומת זאת
)המשך בעמוד (28
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