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י י י - ״ ״ ביר־ במדינת־ישראל. השלטת התוועה נ
 שניסו האופוזיציה, אנשי את רחם ללא תקפו בגין מחסידי יונים

פצה מהם שמישהו פעם ובכל בגין, של מנהיגותו כנגד למחות

 נראים בתמונה בתוקפנות. הושתק הוא כרזה, הניף או פיו את
 מהתקריות באחת זה, עם זה מתקוטטים כשהם הוועידה צירי

 מניד אינו עצמו בגין מנחם כאשר הוועידה, במהלך שהיו הרבות
הוועידה. באולם ההתכתשויות את למנוע מנסה ואינו עפעף
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 שהצביעו קולות 1,349 לוי דויד השר ספר ספורות דקות תוךע1מ1 בגין
 את להצדיק כדי תנועת־החרות הנהלת כיושב־ראש בגין בעד

הצביעו. איך דאה ולא לקהל הגב עם ישב שהוא בגין, טען חשאיות, לבחירות אי־הסכמתו
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*||ן1 |* !\0 |!1|1 פעילה היתה ציפורי, אביבה שר־הביטחון, סגן של רעייתו ן1'1
! *י • ■ אל הצטרפה הבוקר, לקראת אולם הערב, כל במשך 11^111 י

 כאשר מימין, ציפורי אביבה נראית בתמונה מקומם. על שנרדמו הצירים עשרות
בטחון״. ״ליתר בידיה הצבעה, זכות לה המקנה שלה, כרטיס־הציר אך תנומה, חוטפת היא

 שמנחם ברור היה הראשון. מהרגע י י ועידת־חרות לצירי ברור הייה מה״״ ך*
 התנועה. כיושב־ראש שוב ייבחר בגין
 הוועדות כל של שההחלטות ברור היה
 ראש־ של מהקו חריגות תהיינה לא

 שלושת כל שבמשך ברור היה הממשלה.
 זוגות מאות כפיים ימחאו הוועידה ימי

 של שכוחם ברור היה פעמים. מאות ידיים,
 אנשי של מכוחם כמה פי גדול בגין חסידי

 גאולה של חסידיה ארץ־ישראל־השלמה,
כהן.

 היה לא כלל. ברור היה לא ה״איך״ רק
 בגין, מחסידי הוועידה, צירי אם ברור

 נאמנות. מכות ירביצו או קלות יחבטו
 תינתן רשות־הדיבור אם ברור היה לא
 של שאנשיה או והיושר, המשורה פי על

 ייסהמו. ופיותיהם לרעה יופלו כהן גאולה
 כץ,—בגין ההתמודדות אם ברור היה לא

 לבין חרות מנהיג בין התמודדות אותה
 תהיה בגין, על תגר קרא אשר כץ, שמואל

 המישחק שכללי או החוקים כל פי על
יישברו.

 צירי 1,500 נדחקו ימים שלושה במשך
 סקרנים עסקנים, 1,000כ־ ועוד ועידת־חרות

 שבקומה והמלוכלך הדחוס באולם ואורחים
 בגין בתל־אביב. מצודת־זאב של השנייה

 חגיגיים מיכנסיים לבוש כשהוא עצמו,
 הכבד, בחום זיעה נוטף לבנה, וחולצה

 אדים, מעלים ומישקפיו דביקות שערותיו
 אחר במקום פעם בכל הצירים, עם ישב

 במשך הבמה, על לא פעם ואף באולם,
הוועידה. של הארוכות השעות כל

 במצודת־ פניה את הראתה לא כהן גאולה
 הוועידה. של הראשונים הימים בשני זאב
 לפני הערב, בשעות השלישי, ביומה רק

 קהל־־ מלוות הופיעה, המכריעות, ההצבעות
 מהעימות כמנצחת בשובה קטן, מעריצים

 התוכנית במיסגרת שנערך הטלוויזיוני,
 של שליחו קורפו, חיים לבין בינה מוקד,

לטלוויזיה. בגין
 כבר למצודודזאב, כהן גאולה כשהגיעה

 יומיים כבר וסוערת. חמה האווירה היתה
 לבמה, מנציגיה אחד עלה כאשר לכן, קודם
ביריונים על־ידי ובמכות בכוח הורד הוא


