
תמיר שמואר של העקלקלה בדונו חושה תחנההוא ש בר הפילוג

ג א רז ז או
 עובדה כבר הוא שהפידוג חרי <<
*  יוחלו־ הנכסים חלוקת ׳ונערכת קיימת, י
 ■שיצאו המיעי־ותגועות ׳שיתי יבין הח״כים קת

הת ד״מו, ששמו הנפוח מהבלון בשריקה
 ומנהיגיה ד״ש של חברי־הכנסת יישבו

 מרוע קרה? !בעצם מה לבחיון: לשעבר
? התנועה התפרקה

 הבדלי־ או הפוליטיים, חילוקי־הדיעות
 שלא כמעט התנועה, חברי בין ההשקפות

 האחרות המופלגות בסל :משמעותיים. היו
 וותר בדיעותיהן החלוקות קבוצות קיומיות
 בד״וש־ ביותר הגדולים הוריבים מאשר

 ה- חאשי ביחיד יושבים בליכוד לשעבר.
כיהן גאולה עם היוניים הליברלית מיפלגיה

 ׳תיחת יושבים במערך הרעשנית. וחבורתה
 עמוס עם ויוסי:שריד מפ״ם אנשי גג אותו
 במיפד״ל ארבליואלמוזלינו. ׳ושושנה הדר

 כרב גוש־ואמונים, ותומכי ■ראשי חברים
 דויד ׳לצד המר, וזבולון דרוקמן חיים
קיצוניות. יונים ׳שהם מלמד, ׳ואבריהם גילם

 היא תאשמו; ׳באילו נראה חוץ בלפי
ה ׳מהשורה דיוש ■חברי ידיו. :של באופיו
בעי מהדיווחים הניזונים והלאה, שנייה
 חאשון, ממקור ׳שלא ומרכיליויות תונות

 של הסליתי-ימתסשיר אופיו כי עתה טוענים
 יריביו כלפי ישלו חויסד-הסבלניות -ידיו,

 הם וחומר־הגינותו, ידעתיו על החולקים או
היא האטת ד״׳ש. של פילוגה את שגרמו

פו כל של ניאופיו הוא ידין ישל שיאופייו
 פחות עם אולי מרמתו, אחר ליטיקאי
 שאינן בוודאי ׳אלה סגוליות אבל תבונה.

 ו״הדוות־יצי־ בעלת־מעוף מיפלגה מפרקות
 לחבריה, לפחות נראתה, ■שד״־ש כפי רה״,

דרסה. בתחילת

קיץ ,,כמי ^8^

 אצל נמצאת האמיתית תשוכה ך*;
 בד״יש, לצלחת מקורבים שהיו אותם 1 י

שלה. !וחברי־הכנסת זיו .מייפלגה מנהיגי

 בשיחות- גם ולעיתים פרטיות, בשיחות
 חברי־הכנסת מחבית תיולים לפירסום,

 בצווארו הפילוג קולר את ד״ש של לשעבר
 מאשימי תמיר. ׳שמואל ׳שר־המישפטים של

 ד״זש, של הפלגים שני עם ׳נמנים תמיר
 ■שינוי: ואנשי הדמוקרטים

 במסי- תמיר, על רובינשטיין אמנון
 אחרי בביתו רובינשטיין שערך בת־ד,ניצחון

 עשה ״׳תמיר ד״!ש: ׳במועצת ידין תבוסת
 ידין, על השתלט יתמיד ׳העבודה. את לנו
 ■תמיר.״ זה מי יודע אחד וכל

הוא ״תמיר דירשוכסקי: מרדכי
 מגיע הזה שהאיש מקום בכל הלאה.
 רעים. ודברים שיינאות יש תמיד אליו,
 אבל ד״ש, ■נגמרה לד״ש נכנס שהוא ביום
טוב.״ זה אולי

מו ■הוא ״תמיד :טולידאנו שמואל
 היתד, ידיו יעל ישלו ההשפעה יאבל קיון׳

 מאד מהר לנו עזר שזה עד חיזקה, כל־כך
 ידיו.״ באמת זה מי להבין

 רק לא אסון הוא ״תמיר ו עטשי זייזץ
 בגלל והכנסת. הממשלה לכל ׳אליא לד״וש,
 ד״יש.״ נהרסה תמיר

 שלוא הסייבות ״אחת ו עמית מאיר
 ■תמיר.״ היתד, ידין, עם לבסוף הלכנו

 לומר רוצה לא ״אני גולזמב: דויד
 ייודע אותי שמכיר מי אבל ודין, על מילד,

 הזה.״ האיש על דעתי מה בדיוק
 ידין־ לקבוצת ׳שהצטרף אליהו, שלמה

 סשותף תמיר את לוקח היותי ״לא :תמיר
 עסקים.״ איתו עושה הייתי לא וגם שלי,

 לקבוצת שהצטרף אלגברלי, מרדכי
 באף.״ ידין את מוביל ״׳תמיר :ידין־תמיר
 קבוצת אל שהצטרף אסעד, שפיק

 פיתאום הוא תמיר ״עכשיו ידיךתמיר:
 מילחמה, בעד יהיה הוא מחר שלום, ביעד

 ליא איני הלאה. וכך שלום יסעד מחרתיים
 דבר.״ בשום הזה לאיש מאמין

 ליד״ש ׳תמיר על-ידי הובא יגורי אסף
 מילה מחליף אינו והיום החופשי, מהמרכז

 לקבוצת מלהצטרף נמנע ייגורי תמיר. עם
״המיילד, :תמיר ביגלל רק ידין־תמיר

 הזה.״ האיש בשביל ׳מהמאה היא ,׳שקרן׳
בהתמו !תבוסתו אהרי הליוי, בנימין

 :שר־המישפטים משרת על תמיר עם דדות
 מד, כל אבל עליו, להגיד הרבה לי ״קש

 אומר אני כאילו ישיתמע עכשיו שאגיד
 כהתמודדות.״ שהפסדתי מפני זה את

 בתקופה ׳תמיר, של נאמנו נוף, עקיבא
 מאוכזב.״ ״אני :יתמיד עם ׳בריב היד, שבה

 :לד״ש תמיר כניסת ערב ידין, ייגאל
 אותי. סידר הוא לעשות? יכול אני ״מה
 בתחת!״ קוץ כמו אותו צריך אני

 של האלה חברי־הכנסת ■ארבעה־עישר
 כדי נביאים להיות צריכים היו ילא ד״ש׳
ש מיפלגתס, את תמיר יביא לאן לדעת
 היד, לעשות עליהם שהיה כל חדשה. היתל׳

 הפוליטית דרכו את ולבחון עתונים לקרוא
ב מהם ■להקיש כדי שר־המ״שפטים, ושל

 ולאיזה ׳תמיר. ישל פניו מועדות לאן ידיי?
מיפלגתם. את לגרור עתיד הוא פח

א': פרק
חרות,

ראשונה פעם
 מנסה כשהוא קניה מגלות חזר מיד ^

 על־פי אצ״ל. כגיבור עצמו להציג ■ •
 היאצ״ל לרחמי ׳מבכירי יהיה הוא תמיר, טענת

זו. יבעיר האצ״ל מפקד וסגן ׳בירושלים
 יהיה תמיר שונה: כמובן, הייתה׳ האמת

 בלעדי כימעט שהייה מונח אצ״ל, של עסקן
 כדור אפילו ירד, לא ׳תקופה, ■מאותר. לו

 איוש־ הייה שלא ׳ובוודאי בקרבות; יאחד
 של בהגלייתו בירושלים. ׳בכיר מיבצעיט

 גיבורי־מחיתרות עם ״חד לקניה, תמיר
ו טובה, לתמיר הבריטים יעשו אמיתיים,

הציבור. ׳בעיני ׳לוחם אותו הפכו
ה למדות לצד,״ל, התגייס לא תמיר
מילחמת־ד,עצ של מדם העקובות קרבות
הסיבה ארצה. כשחזר בשיאם ׳שהיו ,מאות
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