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 האוויר את הוציאה תיעוב,״ מעורר הזה
 הל״ע את לסחוף שניסה תמיר, מדיברי
 לו היו הגדול. הליברלי המרכז לחלום

 תמיר אולם אלוני, שולמית לגבי מחשבות
 מעמד יחזיק לא אלוני עם שידוך כי ידע

 קצת לו דומה אלוני הבחירות. עד אפילו
 כ״שמואל אותה המגדירים ויש מדי, יותר

נקבה.״ ממין תמיר
 של ותנועת־שינוי ד״ש, קמה כאשר

 הבין אליה, הצטרפה רובינשטיין אמנון
 אלוני, שולמית הבינו שלא מה תמיר
לת קטנות: לתנועות סיכוי שאין ול״ע:

 כל באימוץ בעייה כל היתד, לא מיד
האופ בלהט לאמץ, היה יכול ולכן דיעה,

 ייגאל שהפריה הסיסמות כל את לו, ייני
החדשה. המיפלגה הקמת ערב ידין

 בתמיד. רצו לא ורובינשטיין ידין אולם
 את בטלפון לתפוס תמיר של ניסיונותיו

 שידין עד בתוהו, רבות פעמים עלו ידין
 וקבע במיתקפה לעמוד עוד יכול לא

 נקבעה בוטלה, הפגישה תמיר. עם פגישה
 ידין כשהבין ולבסוף, שוב, בוטלה מחדש,

איתו. נפגש מתמיר, להימלט יוכל לא כי
 כי שידע משום בתמיר, רצה לא ידין

 לבסוף חל תמיר מגיע שאליו מקום בכל
ש זו לידין, המייעצת הקבוצה פילוג.
 כ״קבו- הידועה ד״ש, את עימו יחד הקימה

 — פנימיות בשיחות — פסל ״,77זד צת
 רצה לא רובינשטיין מכל־וכל. תמיר את

 כי פחד הוא נוספות. מסיבות בתמיר
 דימוי תיצור לד״ש זה של הצטרפותו

 ותחזק החדשה, למיפלגה וניצי לאומני
 בה, ישבו שכבר הקיצוניים הניצים את

טולקובסקי. ודן הראל איסר זורע, כמאיר
 כי אחת בעצה היו ורובינשטיין ידין

 אולם לד״ש. להיכנס מתמיר למנוע יש
הצה את ניצל הוא מהם. ערום היה תמיר
 הניתנת האפשרות על ידין, והכרזות רות
כוונתו. על ועמד לד״ש, להצטרף אדם לכל

בתקו גם המערך, ממשלות לעבר גישוש
 הליכוד. שבביצי הנץ היה שבהן פות
 כשר- לכהן הזדמנות בידיו נפלה עתה

בטו היו לא וידין ד״ש אולם בממשלה.
לממשלה. להיכנס רוצים שהם חים

 המתין וכששב לארצות־הברית, נסע ידין
 היתר. תמיר בפי בנמל־התעופה. תמיר לו

 אם מאד. חולה ״בגין לידין: בשורה
מת אתה לממשלה, עתה מצטרפים אנחנו

בגין.״ את ויורש ראש־הממשלה כסגן מנה
 וטען התנגד רובינשטיין שוכנע. ידין

 המצאה. הוא תמיר של הרפואי הדיווח כי
 של הרפואי הדיווח סיפור דלף כאשר
 לכל אישית מיהר הוא לעיתונות, תמיר
 לפרסם שלא מהם וביקש העיתונים עורכי
בממש הכסא קסם לו שגם עמית, זאת.
שהת ככל אך ניטרלי, בתחילה היה לה,

 לממשלה, תצטרף שד״ש הסיכויים חזקו
זו. בתוכנית ויותר יותר עמית תמך

נער כאשר במזומן. לתמיר שילם ידין
 השרים למישרות הפנימיות הבחירות כו

 במועמדותו ידין תמך ד״ש, חברי מקרב
 ח״כ של מועמדותו לעומת תמיר, של

 המישפטי שניסיונו למרות הלוי, בנימין
ידין. משל רב הלוי, של

 הצטרפות על הוחלט שבו ערב, באותו
חיסו דברים: שני נחתמו לממשלה, ד״ש
 והברית מאוחדת, כמיפלגה ד״ש של לה

לידין. תמיר בין הקדושה
 מתחסלת. שד״ש איכפת היה לא לתמיר

 לבצר יכול הוא ידע, הוא כך זה, באופן
לכש החדשה התנועה בתוך מעמדו את

 הצטרפות של השושבין להיות וכן תקום,
 לליכוד, שולט, הוא שעליהם ד״ש, שרידי
דמי-השידוכין. את מקבל כשהוא

 בהתנהגותו תמיר, כי גם הטוענים יש
 את שהשוותה זו השאר (בין ובהכרזותיו
ל עטשי, זיידן ממיפלגתו, חבר-הכנסת

 קבר ידין, על ובהשפעתו רק״ח) אנשי
לחלוטין. ד״ש את

ק י': פי
ד״ש

 בתמי- ורובינשטיין ידין חשכו ז ^
להת מסוגלים כי האינסופית מותם

 שרוצה מי כל כי הכריזו הם לתמיר. חכם
 ללא זאת לעשות חייב לד״ש, להצטרף

 פוליטית. מישרה או תפקיד מיטען, כל
 עם יחד מהכנסת, להתפטר היה תמיר על

 בכך ולהפסיד נוף, המזמר, נושא-כליו
 עמדה שהמדינה הלירות מיליוני שני גם

שלו. מערכודהבחירות לניהול לו לנדב
 אולם הקיר, אל שנדחק כמי היה תמיר

 עם יחד התפטר מאד, מהר התעשת הוא
ורובינ ידין עם והתחבק מהכנסת נוף

 כחבר העיתונאים, מצלמות לעין שטיין
מאד. מוצלח הימור זה היה המניין. מן ד״ש

 היו בד״ש שנערכו הפנימיות הבחירות
 לגבי זו במיפלגה חוזי-השחורות לכל אות

 מאנשיו ארבעה להכניס הצליח הוא תמיר.
 איש. 15 שמנתה לכנסת, ד״ש לסיעת

 החמישי נכנס מהכנסת זורע התפטרות עם
אליהו. שלמה תמיר, ממקורבי
 השמועות להגיע התחילו הבחירות אחרי

 היטב המשומנים המנגנונים על והסיפורים
 התמירית, המסורת מיטב פי על תמיר, של

 לראשות תמיר אנשי בחירת את שהבטיחו
 לגמרי מנוגד היה זה כל ולכנסת. הרשימה

 הדמוקרטיות, הבחירות של התמים לחזון
ד״ש. של הדגל שהיה בכל״, בוחרים ״הכל

״הס אחת: היחד, בד״ש רבים מסקנת
 משחשבנו יותר ומהר תמיר, עם תבכנו

הת מנהיג של מסקנתו אך יקרה!״ שזה
 לחלוטין. שונה היתה ידין ייגאל נועה

פולי בעניינים דבר מבין שאינו האיש
 מוגבל כאיש מהר חיש ושנתגלה טיים,
 קרב תמיר, של מהתככים הוקסם מאד,
 שלו. קבוע צל אותו והפך אליו אותו
 איש- תמיר הפך אחדים שבועות תוך

 אינו ידין כאשר ידין, של ויועצו אמונו
האח מהמרכיבים לאחד אף להישמע מוכן
 הקרובים ליועציו לא וגם בד״ש, רים

רה־שליט. (״ממי״) כמאיר ביותר,

ק :י״א פי
הממשלה

 לממ- ד״ש כניסת ערב הי׳ה שיא ^
 להיות היה תמיר של חלום־חייו שלה. 1 ו

 ממשלה, איזו חשוב ולא — בממשלה חבר
 תפקיד, ובאיזה ראש-ממשלה איזה תחת

 האחד לתפקיד להגיע יכול אינו עוד כל
 של זה עצמו: לדעת לו, ראוי שהוא

אותות- שלח גם כך לשם ראש־הממשלה.

:י״ב פרק
ת  ההתחברו

בגין עם
 פירוק לגבי תמיר של תוכניות ך*

 של רצונו לפי בדיוק הלכו לא ד״ש 1 1
 של החלוקה לגבי שלו, החישובים תמיר.

 שהסתמן מהמצב שונים היו המנדטים,
אחדים. חודשים לפני

הכי מכל עצמו להבטיח החליט תמיר
 ראש־ עם תמיר של מערכת־יחסיו וונים.

 סף על אז היתר, בגין, מנחם הממשלה,
 ללא לממשלתו הוכנס שתמיר בגין, תהום.
 ממשלה בישיבות מתמיר התעלם רצונו,

 כאל אליו התייחס הציבוריות, ובהופעותיו
ה לממשלה, המישפטי היועץ ריק. חלל

 שר-המישפטים הפך ברק, אהרון פרופסור
 דבר, בכל התייעץ עימו בגין. של הפרטי

 ביקור בעיקבות השיחות לכל לקח אותו
 מונח כשתמיר בארץ, אל-סאדאת אנוור

הופכין. לה שאין כאבן בצד, הזמן כל
 שלח הוא זה. מצב לשנות החליט תמיר
 וראש־ לפגישות, התחנן בגין, אל שליחים

 עימו. ונפגש בלחץ עמד לא הממשלה
 הפך זו פגישה אחרי כי לומר אי-אפשר

 ההצעות אולם תמיר, של אוהבו בגין
 אפילו קנו תמיר לו שהציע הפוליטיות

 לבנין הציע תמיר ראש-הממשלה. לב את
 לליכוד לו יביא ד״ש, תתפרק כאשר כי

נאמנים. חברי-כנסת שמונה עד שיבער,
:י״ג קפר
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אחיוו; פרק
בינתיים

 את ידין מצא ד״ש של פירוקה ם **
 תמיר. של בידיו לחלוטין שבוי עצמו /

 מוצהר באופן הם ד,לוי ובנימין נוף עקיבא
 הטיפוסים מסוג הוא אליהו תמיר. אנשי

 ואין להם, שכדאי מי עם יילכו כי המודים
 לו כדאי כי לו להסביר יידע שתמיר ספק

 האחרים זזברי־הכנסת שני איתו. ללכת
אס שפיק החדשה, הדמוקרטית שבתנועה

 מאנשי אינם אומנם אלגרבלי, ומרדכי עד
מובהקים. אנשי-ידין אי׳נם גם אך תמיר,

 עתה ממתין תמיר כי להניח מותר
 וללכת לכלבים, ידין את לזרוק להזדמנות

שיו חברי-כנסת של מכסימום עם לליכוד
 ודאי זה צעד לבגין. כנדוניה להביא כל

 הנוח יהיה שלו העיתוי כי אם שייעשה,
 בתמורה לקבל יוכל כאשר :לתמיר ביותר

ביותר. הגבוה המחיר את בגין ממנחם
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