
 מכוח אפפל נהנה רייסר, של אמונו
ה קבלן־הקולות הוא רייסר רב:

 לוי־ארידור הציר של ביותר חשוב
 קבוצה ולרשות החירות, בתנועת

ביו הגדול המצביעים גוש עומד זו
בתנועה. תר

 לפני לאפפל הועיל לא זה כל אך
 כיו״ר להיבחר ביקש כאשר שבוע,
 הוא הסניף מועצת בישיבת הסניף.

 לקיים תבע קרטון, קופסת נטל
 בין סובב והחל לאלתר בחירות

 פתקי- את לאסוף כדי הנוכחים
 הספיק לא הוא שלהם. ההצבעה

 בטרם צעדים, מכמה יותר לעבור
 ונקרעה מידו הקופסה נתלשה
לגזרים.

 משני מורכבת בסניף האופוזיציה
ש פעילים קבוצת האחד: גופים.

 רוני חבר־הכנסת על־ידי נתמכים
 יצחק שר־החוץ, מתומכי מילוא,
 הח״כ אנשי השני: הגוף שמיר.

משה שמנהיגה, כהן־אורגד, יגאל

 יתייצבו הירושה על למערכה
 שכל עיקריים, כוחות חמישה

 מידת את בערך יודע מהם אחד
 של שבסופו השישי, והמחנה כוחו,

 המערכה. גורל את יקבע חשבון
 שיהוו הבלתי־מזוהים, של כוחם זהו

חברי-המרכז. מכלל 40ס/וס
הכו שבין והחשוב הגדול •1

 ארי- לוי, של הוא המאורגנים חות
ה המנהיג הוא לוי ורייסר. דור

 בתנועת- העולה הכוח של מוכר
 ארידור המיזרח. עדות — החירות

 ושר־ התנועה מזכירות יו״ר הוא
 שהיה ביותר הפופולארי האוצר

 איש הוא רייסר בישראל. אי-פעם
 — יריביו שגם מעולה, אירגון

 בכוחו מכירים — הם - ובייחוד
ה אנשים. ולגייס תחבולות לחבל

 2570ב״ מוערך לרשותם• העומד כוח
ב המזוהים הפעילים מן 3570 עד

 יהיה שזה וכנראה — היוצא מרכז
שייבחר. החדש במרכז כוחם גם

הירושה
 באר- שגריר-ישראל מונה ארנס,

צות־הברית.
 ללא בסניף הקרב נגמר בינתיים

 יו״ר של הצעתו התקבלה הכרעה.
 לדחות כהן־אורגד, בפועל, המרחב

 עד הסניף לראשות הבחירות את
 מאי. בחודש לוועידה, לבחירות

יותר. ברורה התמונה תהיה אז
 ליחסי- באשר חלוקות ההערכות

 רייסר אנשי הסניף. בתוך הכוחות
 להם יש הפעילים בין כי טוענים

 כהן־אורגד, של לזה •השווה כוח
 ב־ מדובר כאשר הרוב בידם אך

 כהן- אנשי הפריפריה. מן מצביעים
 נמצא הרוב כי טוענים אורגד

לצידם.
 חיפה בסניף גם מתנהל מאבק

 כהן מאיר חבר־הכנסת התנועה. של
 יריבו מעמדותיו. שם ונדחק הולך
 אדרי, עמרם בלתי־ידוע, עסקן הוא

 לחבר־הכנסת לוי־ארידור. מאנשי
 רום, יוסף הפרופסור השני, החיפאי

בסניף. כוח שאין כמעט
ה־ הם כי טוענים רייסר אנשי

 המחסור היא זה ציר של הבעייה
מש השלושה, על בנוסף במנהיג.
 חיים סגן־השר זה לציר תייכים

 עמאל לבני, איתן והח״כים קאופמן,
 של פחותה ובמידה א־דין, נאצר

 סגן- מחיפה, כהן מאיר גם נאמנות
 שר־התיקשורת קצב, משה השר

 ועדת־חוץ- יו״ר ציפורי, מרדכי
 והח״ב בן־אלישר אליהו וביטחון

 אחד אף קליינר. מיכאל החדש
מנהיג. להיות יכול אינו מאלה
אנ נשאו האחרונה לתקופה עד

 יעקב אל עיניהם את זה מחנה שי
 ההגדרה אליהם. המקורב מרידור,

חש שהם היתה, בחירות המקובלת
 לוי בכיפה״. כמו בו ״להתכסות בו

 בגלל במרידור רצו לא וארידור
 אלא כמנהיג, התרומיות תכונותיו

או יכתירו אם כי שהעריכו משום
 יהיה אפשר בגין, של כיורש תו

 במהירות וייצמן עזר את להחזיר
 לוי אנשי להערכת וייצמן, לתנועה.
להת שיוכל היחיד הוא וארידור,

שרון, אריאל נגד בהצלחה מודד

וייצמן נגד שרון

והי□191 בלתי
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שרון עם וייצמן
? דמוקרטיה לגינוני בוז או —

 כך אך באר־שבע, בסניף שולטים
 באשר שמיר. אנשי גם טוענים
 חילוקי־דיעות. אין רמת־גן לסניף

 חי־ אין שמיר. אנשי שולטים שם
 הגדול לסניף ביחס גם לוקי־דיעות

אנ :בירושלים תנועת־החירות של
 יהושע ושותפו, קורפו חיים השר שי

עו ללא זה בסניף שולטים מצא,
 תקין הכל לא לאחרונה אך ררין,

ומצא. קורפו בין
העסק שעושים לספירת־המלאי,

ה בסניפים המחנות ומנהיגי נים
 חשיבות יש הארץ, בכל מפוזרים

ה את שבוחרים הם הסניפים רבה.
בסני שישלוט ומי לוועידה, צירים

במרכז. לגם בוועידה• ישלוט פים

בבחי לניצחון הליכוד את ולסחוף
 שבקרב חוששים הם הבאות. רות

שרון. אל שמיר תומכי יצטרפו זה
 ניכר סחף חל שלאחרונה אלא

 הסיבה מרידור. של בפופולריות
 המצאת־האנרגיה סוד: אינה לכך

 בגוש מעריכים עתה המפוקפקת.
 ישירות לפנות צורך יהיה כי זה
ב להשתמש מבלי — וייצמן אל

שרון. נגד להתייצב כדי — מתווך
 ניצבים זה ציר אנשי לצד •1

 מוערך בחירות כוחם קורפו. אנשי
מקו קורפו מצירי־המרכז. 50בכ־̂,
 אין לאיש אך לשמיר, לאחרונה רב

 יחליש אם בווייצמן, יתמוך כי ספק
מתבסס קורפו לחירות. לחזור עזר

אנשי־ירושלים. על בעיקר
 כוחו עיקר ומכאן — בתווך •1
 לעצמו שבנה הכוח גוש ניצב —

חשי את מכיר שמיר שמיר. יצחק
 ולאחרונה זה, כוח של בנייתו בות

להק שיוכל מטעמו, עסקן מינה
 תומכיו זמנו. כל את לכך דיש

 סיעת־ יו״ר הם שמיר של העיקריים
 מילוא, רוני הח״כ בכנסת, הליכוד

 דקל, מיכאל וסגן־שר־החקלאות,
ה אנשי את לשמיר מביא דקל

 מביא מילוא חירות, של התיישבות
 אנשי־שמיר הצעירים. מן חלק לו

 .1570מ* ביותר כוחם את מעריכים
 יותר להם שאין טוענים יריביהם
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שו שמיר אנשי של התסריט
 לוי אנשי של מזה כמובן, נה,

 כי טוענים שמיר אנשי וארידור.
 בקרוב יחזור שווייצמן סיכוי אין

 יתנהל הירושה על והקרב לחירות,
 לטענתם שרון. ובין שמיר בין

 גם נרחבת, תמיכה לשמיר תהיה
 אחד הבלתי־מזוהים. של בגוש

 אהדה לו יש כי טען שמיר מאנשי
 בין דווקא להסבירה, שקשה רבה,
 שבתנועת- עדות־המיזרח אנשי

 מכך נובע שהדבר יתכן החירות.
 מזוהה מהאחרים, יותר ששמיר,

בגין. של כממשיכו
ב בגודלו השלישי הכוח ן•

 אלה ארנס. אנשי של הוא חירות
 מהם אחד מנהיג. ללא עתה נותרו
 מבריק תרגיל עשה ששמיר טוען

 לוושינגטון, ארנם את שיגר כאשר
ה על מתחרד. מדרכו הסיר וכך

 לחזור מתכוון ארנם אך הנהגה.

 כי הודיע הוא צאתו ערב במועד.
 יותר תימשך לא בוושינגטון שהותו

מנ בהיעדרו, עתה, שנים. משלוש
 כהן־אורגד. יגאל מחנהו את היג

 יוסף הפרופסור עומדים לצידו
 הח״ב קריית־גת, וראש־עיריית רום

 מתקרב לאחרונה מגן. דוד החדש
 כוחם זו. לקבוצה קליינר מיכאל
ב המרכז. מחברי 87קב־ מוערך
 באריאל יתמכו הם מנהיג, היעדר
 יתמוך קליינר :כולם לא אך שרון.

שרון. נגד זה יתמודד אם בווייצמן,
 הפעילים בין שרון של כוחו #

 570 ביו — יחסית קטן המזוהים
 הם הנוקשה הגרעין כאשר ,770־1

 אנשי שלומציון. תנועתו, אנשי
האופ תחזיותיהם את בונים שרון

 בהם הרחבה התמיכה על טימיות
 מזוהים. שאינם המרכז חברי בין

 שתסמוך. מה על יש זו לאופטימיות
ה התנועה במרכז כערכה כאשר

ל הרשימה הרכבת על הצבעה

 רבים בקולות שרון זכה כנסת,
לוי. דוד בהם שזכה מאלה

 עמדותיו כי סבורים שרון אנשי
 על מקובלות שרון של המדיניות

 תנועת; מרכז של השורה עסקני
 וקיצוניים לאומניים שהם החירות,

תומ בשרון ההנהגה. מאשר יותר
ו שילנסקי דוב סגני-השרים כים

 וחברי־הכנסת תעסה־גלזר, מרים
נוף. ועקיבא שטרית מאיר

 מוכן אינו המתמודדים מן איש
 לצידו. יהיה הניצחון כי להישבע

 לשתי רבה חשיבות יש זה רקע על
עמ תהיה מה — האחת שאלות:

 יוכל אמנם אם עצמו, בגין של דתו
 אמנם אם — השנייה עמדה. לנקוט

 במיפלגות הליכוד״. ״ליכוד יתרחש
 ובלי-! בלע״ם — שבליכוד האחרות

נאמנו מתגבשות כבר — ברלים
חירות. שבתוך למתחרים יות

 אישית מילחמה רק אינו הקרב
 המבקשים, ראשי־גדודים, כמה בין
 גם הוא המאבק כתר־ההנהגה. את

מח בין החוצץ קו יש אידיאולוגי.
 וקורפו לוי־ארידור של נותיהם

 שמיר של המחנות ובין ״משמאל״,
ה ניצחון ״מימין״. ושרון ארנם

שהס שהמגמה פירושו, ראשונים
 תתחזק האחרונות בשנים תמנה

 חירות תהפוך ויותר יותר ותחריף.
 זעמם את המייצגת למיפלגה רק לא
 שכבות־המצוקה ואנשי העובדים של

 אלא ״המימסד״, נגד ועדות־המיזרח
 ביטוי להם הנותנת^ למיפלגה גם

בהנהגה. וגדל הולך
 ניצחון פירושו השני הקו ניצחון

 1של שהדגש יותר, השמרני הקו
 ועל המדיניות השאלות על מושם

הלאומניות. העמדות
 אח יותירו שמיר או שרון ארנם,
המו נציגי בידי בחירות ההנהגה

 הלוחמת׳ ״המישפחה אנשי שבים,
ו■ פר;קל שלומה והאשכנזים.


