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 ׳הקומית מלאכת יעל לנצח שנותרו ׳אלה טון.

 זזיו לא והתנועה, ישל האירגוני העורף
זאת. לעשות מסוגלים
 מופקד ׳שדויד! ׳התנועה, הנהלת כייו״ד

 המיפלגה ׳בינייית ׳מלאכית על הניצוח על
 אבר- ■לרוב, ׳שערוריות :אחרי :נבחר, מחדש

מי על־ידי נעשתה בחירתו ׳שכטרמן. הם *
הקו ששאר כיוון המרכז, חברי בקרב עוט
 האחרים, המועמדים שיני יבין התפלגו לות

 קולות בהפרש המערכה יאת לו -שהפסידו
ל־ ישבטרמן דאג זאת למרות בלבד. קטן

 יבה שיהיה כך התנועה הנהלת את :הרכיב
מתומ חמישים, מיתיוו כשלושים ׳גידול, רוב
כיו.

 נמסרו התנועה בהנהלת עימדות־המפתח
 ׳נכשלו כולם שכמעט ׳שכטרמן, ישל לנאמיניו

ב המרכזיים התפקידים ואחד בתפקידיהם.
האירגון, מסלקת יו״ר ישל זה הנהלה,

 מחדש, המיפלגה את לארגן ■אמור ׳שיהיה
קבו לפעילות יאת:תומכיה ׳ולגייס להרחיבה

(״טולי״) יצחק שיל לידיו ׳נימסר בתוכה, עה
 שינה שלא כמעט תמימה. שניה ׳במשך סגל.
 היא למיפילגח. ביותר החיוני :בתחום ידבר

 לא חדשים כוחות התרחבה. שלא כמעט
 ׳גיוייסו לא מנגנון. הוקם לא אליה. נהרו

המיפלגה. לפעילות כספים
ני נעשה ׳האחרונים בשבועות

 חומרת נוכח זה. מצב דשנות סיון
תוכ הימיפלגה כתוך הפנימי המצב

 את להדיח היה שיעדה מהפכה ננה
 לכחור הקיימת, התנועה הנהלת
 דינאמית חדשה, הנהלה תחתיה

 מאנשים מורכבת שתהיה יותר,
לשנות שביכולתם ותיקים חדשים

המיפלגה. פני את 4
 לתביעה היתומות ׳נאספו ׳מיאחרי־הקלעים

 חברי- כל כמעט התנועה. הנחלת להחלפת
 גם זו. בתביעה יתמכו חירות של הכנסת

 אפילו וייצמן. עזר :את להוציא השירים, כל
 לניסיון יד לתת שוכנע עצמו בגין מניחם

 בין היה לא הוא־עצמו כי אם השינוי,
ש המהפכה יאבל התביעה. על החותמים

 לפני ההנהלה ׳בישיבת להתחולל עמדה
 לא שבוע, לפני המרכז ובישיבת שבועיים

 את מהציבור למנוע על־טנת התחוללה.
ניס נעשה במיפלגה, זעזועים של הרושם

מאחרי־הקלעים, העניינים יאת ׳להסדיר יון
בגין. של בתיווכו המיישפחיה, בתוך

א״ש־אמוניו, ואבל — הודח לא ׳שכטרמן
 יוו״ר מתפקיד למעשה הודח סגל, טיולי

 הייתה לא מעשי באופן האירגון.. מחלקת
ה כל את לפזר מבלי להדיחו .אפשרות ^

 טולי להתפטר. לשכנעו צורך היה הנהלה•
׳לתפ מינויו בצורת מיוצא, נמצא יאז סירב.

 ריק ׳תפקיד שהוא ההנהלה, מזכיר קיד
 סגל הסכים אז רק .סמכויות. ׳וחסיר ׳מתוכן

האיר־ מחלקת כייו״ר נבחר תחתיו לפרוש.
קודם־ שכיהן מי דייקסל, מיכאל ה״כ גון
ו־ חירות ■של האירגון מחלקית כייו״ר לכן

הליכוד. ^
 של לצירופם להסכים אולץ ׳שכטרמן 5

שמיספ־ המיפלגה, ׳להנהלת נוספים אנשים
 למעשה הם ואשד נקבע, ■טרם המדוייק רם

 השליטה את מידו ׳ויוציאו הכף יאת ישיטו
התנועה. בהנהלת המוחלטת

בגי!
יודע כבי

ף לאי שעבר בשבוע הובא זה סדר י
 מימה ׳שימץ החירות. ׳תנועת מרכז ׳שור 1 י

ב ביטוי לידי הגיע .במיפלגה שמתרחש
 דוברים המרכז. בישיבות שנערכו די,ובים
 אינם התנועה סניפי יכי האשימו שונים

ה־ הנהלת שיל פעילות אין יוני מתפקדים 41
 החיפאי הפרופסור :כולם על עלה ׳תנועה.

 לא עדיין ״חירות שיטען: רום, יוסף ח״־כ
 המדיניות, יפתחום רעיונותיה את הגשימה

בו... התפקידים ובאיויש הממשל
 •של והשתלטות התנועה ׳בסניפי

 את ׳להפסיק קרא הוא
גופני, גם לפעמים ישהזוא

ושמיו בגין היורש?־דבוטינסקי, של היורש

 מה על ומעיד
סניף בחיפה יש

 לק• הממשיכים הם לשילטון, ווה
 את ולבחור המיפדגה פני את בוע

מ כה הבכירים התפקידים כעלי
הקיי המוגבלת הגארניטורה תוך
הטרגד למעשה, זוהי, כתוכה. מת
 ש־ היא חירות. של האמיתית יה

 יצחק כמו שדמות
 המקובל המועמד

שי------------- דגיו ,

״׳*"׳״־י:?**** ־ ־
 בקונם־ אפשרי, מועמד עדיין הוא דיין

 לראשות־ מועמד לחיות מסויימת, טלאציה
 ׳ועזר, :אריק יכםו הוא, גם אולם חממשילה.

 את לממש ׳שיוכל אירגוני ׳בסיס יכל חסר
זח. לתפקיד ליו ישיש הקלושה האופציה

 כמועמד שמיר יצחק יתקבל אפילו אבל
דרו עדיין ׳לראשוודהממישלה, כולו הליכוד

 השותפים ישיל הסכמתם לכך שה
ובמצב ואליציה.

אחרות. ונאמנויות אחרות, גרות
 של סיכוייו את להכשיל שעלול ומי
 ׳בגין הוא בגין, של ׳לנעליו להיכנס שמיר
עסק ׳בקרב ביותר הגדולה החרדה עצמו.

 לבגין ייוודע ׳שמא :כיום, היא, חירות ני
הקיימת האילמת ההסכמה על


