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 של אחר ופעיל עובדיה, יוסי עם
 הם כהן, שדלי בשכונות, חרות

אח בסניף להפיכה לפעול התחילו
השנה. ביוני לכנסת הבחירות רי

 לא שגילו אחרי זאת עשו הם
 תנועת של פינקסי־הבר 80מ־ פחות

 מפינות באחת מושלכים החרות,
 לפינקסי- המשותף המכנה הסניף.

 תושבי של היו כולם אלה: חבר
 גילו ואיצקוביץ עובדיה שכונות.

 כסף סכומי על רבות המחאות גם
מ שונים, אנשים לפקודת שונים,

 שלא אחרים, גם אך ״חירות״ חברי
לבעליהם. חולקו

 החליטו ועובדיה איצקוביץ
 הם המקובלות. בדרכים לפעול
 סבבו ואנשיהם הם חתימות. אספו

 שם החתימו כפר־סבא, בשכונות
הצ טופסי על התנועה אוהדי את

ו דמי־הדשמה, מהם גבו טרפות,
 חבר דמי לשלם התחייבות קיבלו

 היתה שמטרתם ברור קבועים.
 באמצעות הסניף, הנהגת את לקבל

לאוהדיהם. רוב יהיה שבהן בחירות
 שאין השניים גילו מהרה עד אך

בחירות לנהל כל־כך פשוט זה

החרות. תנועת של פינקס־חבר
 של אסיפה לזמן הסכים רייסר

 האסיפה בכפר-סבא. הסניף חברי
 מחודשיים, יותר לפני התקיימה
ה אנשי קשה. באווירה והתנהלה

 שהגדיר כפי ובכו,״ ״צעקו שכונות
 ו־ בישיבה, המשתתפים אחד זאת

לפעול. הבטיח רייסר
 לא פינקסי־החבר חלף, הזמן אך

 המשיך פינקלשטיין ורובין הגיעו,
הק על החלים הוא בסניף. לשלוט

 בקבלת שתדון קבלה״ ״ועדת מת
 שלא מאלה אחד החדשים. החברים

 לו שנאמר טוען, פינקם־חבר קיבלו
עבריי החדשים המצטרפים בין כי

 אף, ואחד רבים, ומסוממים נים
אוש לא ומשום־כך באונס, חשוד

לתנועה. קבלתם רה
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 כפר-סבא כסניף מורדים ך*׳
 זאב. במצודת לפעול החליטו י י

ה בקיפוח דיון היתד. ההזדמנות
לנאום, רייסר עמד כאשר עדתי.
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למישטרה וייסר ח״ב של זזמיכתב
לארידור לפנות

 היו לא בסניף כפר־סבא. בסניף
 תנועת של בכרטסת מעולם. בחירות
 307 של שמותיהם מופיעים החרות
 ב־ החרות תנועת כחברי אנשים

 חס־ היא זו רשימה אך כפר־סבא,
 שמותיהם בה מופיעים רת־יסוד.

מוכ חברים שהם רבים אנשים של
 השאר בין אחרות. במיפלגות רים

 שלמה של שמותיהם בה מופיעים
 של הבכיר נציגה שהוא גולדברג,
ה במועצת הליברלית המיפלגה

 לאה של שמה שם מופיע עירייה,
 תנועת סניף מרכזת שהיא שנפיק,
אה של ושמו בכפר־סבא, התחייה

 רשימת ראש שהיה נחשון, רון
 של שמותיהם בה מופיעים תל״ם.
 אנשים ושל ידועים, מערך פעילי
נפטרו. שכבר

ש דורש החרות תנועת תקנון
ה שנתיים. בכל בחירות ייערכו

 שלח זאת תחת נערכו. לא בחירות
 האירגון לאגף פינקלשטיין רובין

 ומועצה, הנהלה חברי של רשימות
 צריך לדבריו, בעצמו. הרכיב שהוא
 מועמדים יש באשר בחירות לערוך
 ב־ אך מעטים, מקומות על רבים

 והיה הפוך, המצב היה כפר-סבא
ב להופיע אנשים לשכנע עליו

וההנהלה. המועצה חברי רשימת
 הביאו השנה אוגוסט בתחילת
 את כהן ושרלי עובדיה איצקוביץ,

ה החברים של ההצטרפות טופסי
 הח״כ האירגון, אגף יו״ר אל חדשים

 מאה הובאו לדבריהם, רייסר. מיכה
 לא היום עד אך — כאלה טפסים

המצטרפים מן אחד לא אף קיבל

 השליכו כפר־סבא, אנשי התפרצו
מ פינקסי־חבר עשרות הבימה על

ול בסניף, מושלכים שנמצאו אלה
 לשאת לרייסר הניחו לא דבריהם

 —ריי מהבימה. וסילקוהו דבריו, את
 וחש דבריו, את סיים כי טוען סר

אחרת. לאסיפה
 הבינו כפר־סבא בסניף המורדים

 אגף בתמיכת יזכו לא כי זה בשלב
ב 1ב־ לכנס והחליטו האירגון,
 של כללית אסיפה השנה נובמבר

 במוסדות לבחור כלי הסניף, חברי
 הופיע האסיפה כינוס בעת חדשים.

 בליוויית פינקלשטיין רובין בסניף
 שתבע כפר־סבא, ממישטרת רס״ר

 ויכוח, לאחר האסיפה. את להפסיק
 וציווה לסיים, למתכנסים התיר

 ב־ ערב באותו להתייצב עליהם
 הגיעו כאשר כפר־סבא. מישטרת

ש מצאו הסניף, מאנשי עשרה
 הגישו והם תלונות, נגדם הוגשו

פינקלשטיין. נגד נגדיות תלונות
חד הנהלה נבחרו אסיפה באותה

 כפר־סבא. לסניף חדשה ומועצה שה
 פינקלשטיין, במקום ההנהלה, ליו״ר
 בכיר מהנדס הרמן, ישראל נבחר

 יגאל ובמקום האווירית, בתעשייה
 כיו״ר עובדיה יוסי נבחר אגמי

 כמזכיר נבחר איצקוביץ המועצה.
מוכ אינם אלה מוסדות אך הסניף.

החרות. תנועת על־ידי רים
בחו 22וב־ שבועיים, עברו

המור קיימו כאשר נובמבר, דש
 לפתע הופיע הנהלה, ישיבת דים

 אזרחיים בגדים לבוש אדם בסניף
לע התחיל שוטרים כמה ובלוויית

 כמה כעבור במקום. חיפוש רוך
 שוטרים 20כ־ לסניף התפרצו דקות

 שהיו ונושאי־נשק, מדים לבושי
 והמישמר הג״א אנשי בכמה מלווים

 הודיעו הנאספים 30ל־ האזרחי.
וה הסניף, את סוגרת שהמישטרה

 ממפקדם הוראה קיבלו שוטרים
ה הסניף. הנהלת חברי את לפנות

 השוטרים על־ידי נגררו נאספים
נעצרו. מהם למה לניידות.

 עובדיה, יוסי היה העצורים בין
 המישטרה רס״ר נגד תלונה שהגיש

 פיו את ניבל שלדבריו כהן, יצחק
באלי כלפיו והתנהג גסה, בצורה

מיותרת. מות
 שותק, הללו המאורעות בעיקבות

 בכפר- החרות תנועת סניף למעשה,
ש הנבחרת, ההנהלה חברי סבא.
 החרות, תנו.עת על־ידי מוכרת אינה

ל המישפטי ליועץ פניות שיגרו
 ול־ זמיר, יצחק הפרום׳ ממשלה,

 אריה רב-ניצב המישטרה מפכ״ל
ל המישפטי ליועץ בפנייה איבצן.

:טוענים הם ממשלה
ה לנקודה כעת מגיעים ״...הננו

 זהות — בפנייתנו ביותר חשובה
 הסיש־ את שהפעיל הבכיר הגורם

 אנו זה. פנים־מיפלגתי בעניין טרה
מהו — האישית מידיעתנו יודעים

 לפני רייסר ח״כ של רישמית דעה
 המופנה ממכתב הרמן, ישראל מר

 ומבירורים כפר־סבא למישטרת
 יורם השר כי שערכנו, פנימיים
ה הם רייסר מיכה וח״כ ארידור

 ה־ לאירועים הבילעדיים אחראים
נ״ל.

במיו נפגש ארידור יורם ״השר
 יחזקאל ניצב עם זה עניין לצורך חד

ממו שיחה (לאחר לו והורה קרתי
 כנגד המישטרה את להפעיל שכת)

 בכפר־סבא הנבחרת הסניף הנהלת
 מפקד של ולהודעתו לדעתו (בניגוד

ה מידיעתנו כפר־סבא)... מישטרת
וב החרות תנועת כחברי אישית

קיי כי יודעים אנו תפקידנו תוקף
 ח״כ האדונים: בין קנוניה מת

 פינ- ורובין ארידור יורם רייסר,
 על פוליטית להשתלט קלשטיין

ו בכפר־סבא החרות תנועת סניף
 במישטרה זה לצורך להשתמש
 מתוך זה וכל פוליטי, כבמכשיר
 של מיפלגתיים־פנימיים שיקולים
הנ״ל.״ האדונים

 המתרחש על אומר עובדיה יוסי
 איך לראות לי ״יצא בכפר־סבא:

ב כשעבדתי העניינים, מתנהלים
 הבוחרים ציבור רוב הבחירות. זמן
 יושבים בסניף אבל מהשכונות, הוא
 אף־פעם הם העיר. ממרכז אלה רק
ו צעירה, מנהיגות לטפח ניסו לא

ל להתקדם. לבני־השכונות לתת
 בהערכה טעה פינקלשטיין דעתי
 ורייסר רייסר את הטעה הוא שלנו.
ש חשבו הם ארידור. את הטעה
 להשתיק שאפשר קטן, מיעוט אנחנו
 עלינו להגיד ניסו בקלות. אותו

מיש לנו לתת או עבריינים שאנחנו
 אותנו, לנטרל וככה קטנות, רות
עבריינים.״ לא אנחנו אבל

ה מי  יזכ
שילטון? ג

שמת מה שכל טוען ייסר ף
 משאיפות נובע בסניף רחש י

 הוא איצקוביץ. דרור של אישיות
 שאינם דברים בסניף שהיו מודה

תקי בחירות אי-קיום כגון כשורה,
 אך ביקורת, ועדת ואי־בחירת נות,

 אישית מוכן הייתי ״אילו אומר:
 ישראל מלך הייתי לדרור, לדאוג
 של פרסונלית בעייה זוהי לגביו.

בחור.״
 את לברר הזה העולם נסיונות
 חרות תנועת של העסקנים מעורבות
 העלו, כפר־סבא מישטרת בפעולת

 מיכתבים שני שיגר רייסר מיכה כי
ש גלופה) (ראה העיר למישטרת

 של תלונותיו את לכבד הורה בהם
ה מורדי נגד פינקלשטיין רובין
 מזכירות ממלא־מקום גם סניף.

 שיגר ליבני, איתן החרות, תנועת
 וברוח זה, בעניין למישטרה מיכתב

יחז וניצב ארידור יורם השר זו.
 לומר מוכנים היו לא קרתי קאל
 להם שמייחסים הפגישה על דבר

ן■, פרנקל שדמה הסניף. חברי

ם ★ ס״ ב״מראה סוודרי סריג. וחולצות הטני
מרופדים. רוח מעילי ★
שרטס״. טרנינגים גיוגינג, חליפות ★ ו״סווט
וטניס. ספורט בגדי ריקוד, בגדי ★

שמלי כדורי שעון ח
עצמית להרכבה ומעניו יפה חדש,
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