
ט ך ע מ  שלא מיפלגה היתה שלא י
שנ בכנס־משה־דיין מיוצגת היתד■

נדמה שלעיתים הבסיס, ברמת־אביב. ערך

 אנשי — דיין על עצמו כופה הוא כאילו
 לשעבר שר־האוצר של בראשותו רפ״י

בהרכב בכנס הופיע — הורביץ ייגאל

 רפ״י, של חברי-הכנסת שלושת מלא.
 ישבו פרץ, ויצחק שובל זלמן הורביץ, יגאל

דיין. אחרי מייד נאמו הבמה, על
 חדשה, מיפלגה להם חיפשו ד״ש אנשי

 ד״ש. של הרסיסים בכל די היה לא כאילו
 בשיחה שאמר כץ, ישראל השר מילבד

 הייתי לא פעם אף ״בעצם כי אישית,
 גיז־ גם בכנס השתתף טהור׳/ ד״שניק

 (״ממי״) מאיר ד״ש, של לשעבר ברה
 יביא שדה־שליט קיוו ליצנים דה־שליט.

ה המיליונים כל את דיין לרשימת עימו
 יד אחר, ד״ש איש ד״ש. של אבודים

 בתקופת ידין ייגאל של המארגנת ימינו
 גר־ ישראל אלוף־מישנה ד״ש, של הזוהר

 הטיל שאיש מבלי עצמו, על נטל נית,
 הרשימה מארגן תפקיד את עליו, זאת

 — בשטח עובדות קבע גרנית החדשה.
הצ עצמו שהוא העובדה את, השאר בין

 הישיבה. את שניהל בכך — לדיין טרף
 ד״ש, של הפרובלמטי הילד פרץ, אבנר
 התומך שכול אב מושין, דויד ליד ישב

יד״ש פורשי מאחרוני אחד בדיין,
 הצעירים מעוזריו אלחנני,~אחד דורון'

 ייגאל הפרופסור סגן־ראש־הממשלה של
כש נבהל בתפקידו, עדיין המכהן ידין,

 ״באתי להצהיר: טרח הוא אותו. צילמו
 אלא לכאן שייך לא שאני להשתכנע כדי

למערך.״
מהראשו־ אהרונסון, שלמה הפרופסור

־ המיפלגות

 אליו. להצטרף כדי דיין אל שפנו נים
 של במצע החברתי החלק את שכתב ומי

 ראש־ יועץ לוי, ברוך ליד ישב ד״ש,
 אלוף של ואחיו עדות, לענייני הממשלה

לוי. וחצי״) (״מוישה משה המרכז פיקוד
 גם הצטרף פליטי־המיפלגות רשימת אל
 בארי. ידידיה הליברלית, המיפלגה איש
 נבחר לא השמינית, הכנסת חבר היה הוא

 בהנהלת פורקן לו ומצא הנוכחית לכנסת
 על השומרת הציבורית המועצה מלר״ז,
לש גם צריך דיין אולם הסביבה. איכות

 תבורי, מאיה — החיים איכות על מור
 מכוכבות ואחת הצרכנות על האחראית

זה. חלק מילאה כל־בו־טק,
ה רפ״י מוותיקי חצור, יונה היהלומן

 של עוזרו אורן, אורי עם יחד מקורית,
היש רפ״י את ייצגו לוי, דויד השיכון שר
 גולדמן, מיכה בן־גוריון. דויד של נה

 יד תבור, כפר המקומית המועצה ראש
 מטהו ראש ואחר-כך אלון יגאל של ימינו

הו רייך, אבי והדוקטור רבין, יצחק של
 המפכ״ל המערך. פליטי של תקן על פיעו

 שר־המיש־ של פליטו שפיר, הרצל המודח
 את איתו סחב בורג, יוסף הד״ר טרה

ארד. אריה לשעבר, דוברו
 תחת !התאחדו המיפלגות, כל פליטי

 רפ״י מפא״י, פליט דיין, משה של דיגלו
אלא... להפסיד מה להם אין והליכוד.
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בורג. נגד במאבקו דיין מצד לתמיכה

ש ברשימת־דיין היחיד השרד־־ש
 ישראל הד״ר קמה, לא עדיין

ד״ש. פליטי של 'קבוצה בראש בא
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אהרונסון. שלמה הפרופ׳ דיין, משה של החברתי חמצע מנסח
ארון וגחוה

מיפלגת את זנח מן,

 ראש אלון, יגאל של עוזרו שהיה מי
 גולד־ מיכה תבור, כפר המקומית המועצה

מד״ש. גרנית ישראל :משמאל העבודח.

 מאיר ד״ש, גיזבר
ש דה־שליט, (״ממי״)

הקופה. את שיב״א הליצנים אמרו עליו


