
 למומחים עצמם החושבים אותם ם ר
•  ולפרו- ז״ל, לד״ש ביותר הגדולים י

 שמתיימ־ אותם ואפילו ידיו׳ ייגאל פסור
 לא תמיר, שמואל ח״ב את להכיר רים

 פשר את שעבר החודש בתחילת הבינו
וחב תמיר ידיו׳ התעקשו מדוע החיפזון.

בצו הדמוקרטית התנועה את לפרק ריהם
 כמה תוך שיא, במהירות חפוזה, כה רה

שעות?
שנד ידין, ביקש מדוע להבין היה קשה

 לשורה שעברו השנים וחצי בשלוש בק
 התנועה את לפרק כיסאות, של ארוכה

עמד. שבראשה
התנועה של המנהיג בתואר נשא ידין

 חודשים כמה לפני עד הרגל. את שפשטה
״הת :ולטעון פנים להעמיד טרח עוד הוא

תת והיא וקיימת, חיה הדמוקרטית נועה
 מוסדות־■ של ישיבות ניהל ידין אושש.״
 עשרות כמה רק באו שאליהם תנועה,

 מוסדות צל את אף הזכירו שלא סקרנים,
 נדבק הוא שלה. בתקופת־השיא ד״ש

 למרות ,ראש־ד,ממשלה סגן של לכיסא
 חברי־ 15 של סיעה בראש עמד לא שכבר
 חב- שיבעה של סיעה הנהיג הוא כנסת.

 חמישה. של סיעה ואחר־כר רי-כנסת,
כל סיעה בראש עומד אינו כבר היום
 שול- ליד לשבת לידיו לו מגיע עתה שהי.

ראשון סגן בתפקיד ולשאת חן־הממשלה,

 מגיע שהדבר כפי בדיוק לראש־הממשלה,
פלאטו־שרון. לשמואל או יגורי לאסף

 למטרות
אישיות

 מנדלבלט צבי מרחוב גנרז, יים יץ
 בראש מעודו עמד לא בהרצליה, 3/3 1 1

 אי־ נאם גנדל אם ספק פוליטית. תנועה
 האיש, כלשהי. אנשים קבוצת לפני פעם

 אחד הוא ,50ה־ גיל את שעבר מורה
עס היו שלא איש, אלף 200מ* מיותר

עד במיפלגות, פעילים או פוליטיים קנים

 ההתלהבות בגל נסחף הוא ד״ש. שקמה
עס ד״ש, מצביעי את שאיפיין הכללית,

 על גנדל נמנה היום ומנהיגיה. קניה
המוכים. ד״ש מאוכזבי
 השוטים חסידיו ידין, ידידי שכל בעוד

 למיניהם והד״שולוגים תמיר שמואל של
התנו פורקה מדוע להסביר יודעים אינם

ב הציע במהירות״שיא, הדמוקרטית עה
 בשורה משלו. הסבר גנדל שעבר שבוע

 טען לבית־המישפט, שהגיש תביעות של
 חיים דה־שליט, ממי ידין, ייגאל כי גנדל,
 תמיר, שמואל של עוזרו שהיה מי סמט,
שמו לתמיד, המקורבים עסקנים שגי ועוד

במישרין בין ״גרמו, ברין, ודויד אייל אל

□ ו ה ל ב י נים: ק ו ל מילי א ג י , י ן ט ה־ ד ממי ידי י ל ל ש א ו מ ש ר ו תמי
................................................... ....................1 9


