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 יותר מוחשי ׳נעשה כזה יורש בקביעת

ידיע־ ללא חרות ראשי בכך עוסקים ויותר,
ל באחרונה קורים מוזרים כרים ך*

׳שמיר. יצחק הכנסת, יו״ר ו
 ליוחצים עיימיו הנפגשים ומפרים ידידים

 מברכים ׳מהרגיל, רבה בחמימות ידו את
 ׳לגליות מבלי הצלחה ליו מאחלים אותו,
 בודדים ירק ׳מתכוונים. הם למה בדיוק
 תנועת של המרכזיים העסקנים מן מהם,

מסתי אינם שימיר, של מיפליגתו החרות,
 נזהרים הם גם לאיחיוליהם. הסיבה את רים

 אולם ׳במפורש, הדברים את לומר ׳שלא
 כבר יכול ״אתה חיד־משמעיים. ׳רמזיהם

 ראש־הממש־ ישל החליפה את לעצמך להכין
לו. אומרים1 לה,״

 של כיותר המובהק הביטוי זהו
 כקרב והולכת המתגבשת הריעה
 :ועסקניה החרות תנועת ,הנהגת

 מנחם יטל יורשו יהיה •טמיר יצחק
 ממנחם ייבצר ובאשר אם בגין.
 כראש■ בכהונתו להמשיך בגין

 של מועמדה שמיר יהיה הממשלה,
 הגדולה החטיבה החרות, תנועת

זה. לתפקיד בליכוד, והמובילה
 על ותתקבל־ לא רישימית חחלטד, שום

 שיל הרישימיים מהמוסדות באחד אף כך,
הועלה, לא אפילו העניין החרות. תנועת

בגין. של תו
אי:  התמיכה תנ

אריק של
 קיי- החרות תנועת ראשי כד קרב ף*
ה רייאיליים, מועמדים ארבע רק מים ■י

 לרשת ׳שיכולים כימי חרות לעסקני נראים
ב חרות שרי הם מהם שניים בגין. את

 ושר־ ׳וייצמן עזר שר־הביט׳חון ממשלה:
משני יאחד אף ׳שרץ. אריאל החקלאות

 סיכויים כבעל זיו בשעה ׳נראה אייניו הם
לירושה.
 פוליטי עורף כמעט אין וייצימן לעזר־

 עסקני בעיני יחשוד הוא המיפלגה. בתוך
 נאמן שאיימו כימי !והקנאים הוותיקים חרות

 פשרן מדי, יוני התנועה. לעקרונות דיו
 מקובל אינו הוא בעיניהם. בלתי־יציב מדי,

 חסידי בעייני הדגל. לנושא כממלא־מקום
 את עדיין המהווים השילמה, ארץ־יישחאל

 ניחשב הוא חרות, עסקני ישל המכריע הרוב
לו ויש מצדדים ׳ליו יש הרעיון. כאויייב

 בתוך הרי ולעזר, לאריק בהשוואה לציבור,
יותר. גדולים והשפעתם כוחם המיפלפה

 וכאשר .אם השניים, בין בהתמודדות
 על להיות שמיר ישל ידיו עשויה תיערך,

ה התנועה עסקני העריכו בך — העליונה
 לדעתם. כאריזמטי, די אינו ׳ארנס שבוע.

 סמכותי אינו הוא מנהיגותי. דימוי ילו אין
כשמיד.

 ארגס שד תומכיו אפילו בנוסף,
 שאם משוכנעים התנועה בסניפי

 עד התמודדות לידי המצב יגיע
 בין ראש־המכדטדה כהונת תפקיד

 הוא ארנס. יוותר לשמיר, ארנם
 לשמיר הבכורה את ויעניק יפרוש,

מרצונו.
 שהוגדר מצב נוצר הגרועה, בדרך כך,

 מדבר ברנע נחום העיתונאי על־ידי השבוע
לאנ סהרורית אולי הנשמעת כ״ספקולציה

 שייערכו מבלי ישבו ׳לחירות״ ׳מחוץ שים
 על מקובל פנימיות, ׳בחירות או דיונים
 כי התנועה, מרכז חברי ׳שיל הגידול הרוב
 הבא ראשרהממשלה ׳יהיה ׳שמיר יצחק
בגין. מנחם ואחרי התנועה, מטעם

 בריקעו שזונה יזיריניצקי), (לשעבד שמיר
החרות. ׳תנועת מנהיגי מכל ובאישיותו

לתפ מועמד להיות עשוי ששמיר
 שבגין מה־גם בגין. של יורשו קיד

 נטייה כל מעולם הראיה לא עצמו
 יורשו. את בשמיר לראות סימן או

 להכרעה, העניין יובא אם כיום,
 כת- לזכות עשוי ששמיר ספק אין

סי בחירות. כדלית במעט מיכה
 הגדולים הם היורש לתפקיד כוייו

כיותר.

 להיווצר יכול יהיה כיצד להבין די ^
 לגבי יפמעיטהאלמוני עסקן שבו מצב *
 שנבחר בעת שינה, לפני יעד הציבור רוב

 של לעמדה ׳להגיע ייבול הכנסת, ביו״ר
 יש ראש־מטשלה, לכהונת ביילעדי מועמד
החירות. !תנועית בתוך שקורה ימיה להכיר

האח הימיפלגיות ככל מפלגה ■אינה חירות
 בה יש מנהיגים, יפה יש ביישראל. ריות

 הקשר אבל .תומכים, לה ׳ויש עסקנים
 כיום סובלת היא ביותר. ■רופף ביניהם

אירגין. מחוסר הישנים, כל שסבלה כשם

החת סוד הטרגדיה
לעצמו להכין יכול אתה

ממשרה!״ ־11 אוו ר של חליפה
שמיר ויצחק וווו1 1 1 עסקני □,אומר

חי על המחשבה עצם לדיון. חיליילהיוחס,
ב נחשב בגין, ׳למנחם אפשרי יוריש פוש

אפש מלהזכיר הם ככפירה־בעיקר. חדות
 הנושאים מסויג זיהו יכיל, קודם כזו. רות

 כפל חשובים בהם, לעסוק יפה״ •ש״ליא
 להגיע עלולים עוד הדברים ׳שינית, שיהיו.

׳ולהרגיזו. עצמו ׳בגין של לאוזניו
 במיזינץ נזצודת־זאב, במיסדרונות אבל

 ׳בכנסת הסיעה הנהלת בישיבות הכנסת,
׳באח שנערכו החרות ׳תנועית ישל ׳והמרכז

 המדוברים הנושאים יאחד זה היה רונה,
שא כאל העניין יאל התייחסו ישם, ■ביותר.

 אי־היעימות שלמרות ודחופה בוערת לה
בה. מלדון מנוס ׳אין בבירורה הכרוכה

ו הנפשי מצביו הוא לכך הישיר הגורס
הידו ׳והעובדה בגין מנחם שיל הבריאותי

מ המוסתרת אך ולמנהיגים לעסקנים עה
 עוד מסוגל אינו בגין מנחם כי הציבור, עיני

כראש־ממישלה. לתפקד
 מניחם מודאגת. החרות ׳תנועית צמרת

 כופר הוא זו. לדאגה מודע אינו עצמו בגין
 עליו, המופצות ובהתרשימויות בידיעות

ו מעמדו ׳תחת לחתור ניסיון יבחן רואה
לידי הובאה האחרון ■בשבוע רקסמכותו.

 של התבטאות בגין מנחם של עתו
 בממשלתו. המרכזיים השרים אחד

 את לבנות באחרונה החל האיש
 ״המנוח״. ככינוי ראש־הממשלה

מספ פך בגין, זאת שמע כאשר
 של ״עונשו התרגז. לא הוא רים,

 שהוא כפך ״יהיה אמר, האיש,״
לידיעתי.״ הובא שהדבר יידע
 הוא בגין שיל לידיעתו מגיע שאינו ימה

 מוצא !שאינו מכך הנובעת הבנה הדאגה
 הביע לא מעולם יורש. לעצמו לקבוע לנכץ

 זה את לראות רוצה היה במי ׳ דעתו יאת
 .ההן חידות בראשות הן מקומו, יאת שיימלא

 ׳מעז :אינו ממקורביו איש כראש־ממשלה.
שהצורך כיוון יאבל יכך, על עיסו לדביר

ב השנויה אישיות הוא יאבל מתנגדים,
מחלוקת.
 מוזר, ייראה שהחבר ככל ■שרון, לאריק

 למרות זאת, בתנועה. יותר מוצק ׳בסיס יש
 הקים הבחירות, ערב מהליכוד יפרש שהוא

 ירק התנועה לחיק ׳והצטרף ׳׳שליומצייון, את
׳נח אומנם עזר בבחירות. הניצחון אחרי

 אריק אבל בבחירות, הניצחון כ׳אדריכל שב
 התנועה במרכז העסקנים ישל מגיבוי נהנה

ממנו. יותר ובהנהלתה
 שגם לכולם כדור זאת, עם יחד

 אין היורש. להיות יוכל לא הוא
בלי האחרות שהשותפות סיכוי
ב השותפות על לדבר שלא כוד,

 פ־ אותו לקבל יסכימו קואליציה,
 מי זאת, לעומת ראש־ממשלה.

 בו ויתמוך לצידו יתייצב שאריק
ה בעל יהיה הבכורה, על במאבק
,יבחר. ל! הגדולים סיכויים

 חברי־ אינם האחרים המועמדים ישני
 ועדת־החוץ־ יו״ר הם אליה כלל. ממשלה

 אונס מישה ■ח״כ הכנסת, !שיל ׳והביטחון
 יש לשניהם שמיר. יצחק הכנסת, וייו״ר

 ■שניהם התנועה. עסקני ■בתוך דיוויזייות
 למרות מתוכה, ■שצמחו ׳כמנהיגים מקופלים
 מיאיצ״ל. ■ולא מילח״י ׳לחרות הגיע שישמיד

דיים מיוסרים ;אינם עדיין ■שיניהם כי אם

 שינה ׳לאצ״ל הצטרף פולין, יליד ,63׳ בן
 הפילוג בעת .1935יב־ לארץ ׳שיעלה אחרי

 מימנו, -שטרן אברהם של ופרישתו באצ׳׳ל
 ■אירגיון הקמת ■שיל הרעיון עם ׳שמיר הזדהה
 אגף יהיה שלא לחלוטין, עצמאי צבאי

 הצטרף הוא הרוויזיוניסטית. התנועה של
 האירגון. ׳מפקד סגן היה ליליח״י, לפורשים
מפורס מייבצעים כמה על פקד זה בתפקיד

 והוציאתו* מוין הלורד של הריגתו ■כימו מים,
 המחתרת, ■בהנהגת מתחרהו של להורג
גיילעידי. אליהו

 כמעט מילהמת-העצימאות ׳שאחרי ׳בישנים
 חברה ניחל פוליטית, ׳בפעילות עסק שלא
 ידי על גויים 1956יב־ בתי־קולנוע. שיל

היה שם למודיעין. למוסד הראל איסר

שנים עשר במשך
 לפני קצר זמן ממנו פרש

 לימיוצ־ מיפעיל וניהל ששת-היימים, מילחמת
 רק פוליטית בפעילות החל הוא רי־גיומי.

 לראשונה לכנסת נבחר ישנים, חמש לפני
 הנהלת יו״ר בתפקיד גם זכה ,1973ב־

 ובגין־ המחלוקת בעיקביות החרות תנועת
וייצמן. של לפרישתו שהביאה וייצמן,
 שלא חודשים, במה לפני עוד
 לא לאחור, שנים כמה על לדבר

דעתו על מעלה בחרות אייט היה

 התנדבותי בסיס על כמעט מופעלת היא
בחי בימי להתגייס יבולים חבריה בלבד.

 אבל איד־הוק. ׳מיוחדים לימיבצעים או רות,
קיימים. אינם במעט ד,ם השינה ימיות מרבית

מנג ללא כמעט מיפלגה זוהי
 אפארטצ׳י־ מעסיקיה היא אין נון.

 כמוסדות־ימפ־ אחיזה לה אין קים.
המ העובדות אהת ציבוריים. תה

המנ אנשי שמיספר היא גוחכות
 ה- מיפלגת שמחזיקה בשבר גנון

 אינו הארץ, ככל הראשית שילטון
.28 על עולה

 ינובע יחידות של ביותר הגדול הליקוי
גדו סניפים כמה יעיל מבוססת שהיא מכך
 של פרטיות ׳אחוזות בבחינת ׳שהם לים

 לתת ׳מוכנים ׳שאינם !בראשם, העומדים
ו לתחומם לחדור חדשים ולאנשים ׳שאנס
 שלושת אלה. בסניפים שיילטונם על לאיים

 בתל־ הם הימיפלגה ישיל הגדולים הסניפים
 ישולט גריפל יגאל ׳וחיפה. ירושלים אביב,

 בירושלמי מצא ׳יהושע התל-יאביבי, במרחב
מתי אינם אלה בחיפיאי. כהן ;מאיר וח״ב
 פעילה בניסה חדשים, סניפים הקמת רים
 עורף לגייס שיובלו ׳חדשים כיוחיות שיל

 באופוזיציה חירות הייתה עוד כל מפלגתי.
 אלה ליקויים של השפעתם הורגשה ילא
 זעזועים ימנעו הם להיפך, המפלגה. היי יעיל

ומהפכות.
 למיסליגת־אוסוזיציד, טוב שהיה מה יאבל

 עם שילמו!. מיפלגת הולם אינו ׳כרונית,
 מ־ חירחת את ׳שחילץ ■במרינה, המהפך
 רבדים לגבי שרויה היתה ישבו הטאבו

 לנצל הזדמנות נוצרה בציבור, ׳נרחבים
 מיסלגה ׳להקים והאהדה, התמיכה •גלי את

 מסודר ׳אירגויני מיבנה יעל ומבוססת ׳שתהיה
ומוצק.

׳בוזיב־ זו ׳שהזדמנוית ׳והסתבר שינה, חלפה
ה ׳והעסקנים המפלגה ראשי לחלוטין. זה

 הממלכתיים לתפקידים גוייסו ישלה בכירים
שיל־ מיפלגת כל ׳נחלת שהם ׳והציבוריים


