
ביח־־ספר
)13 מעמוד (המשך
ב בתפקידו מסתפק שהוא ואמר וועידה,
 יהודי לחינוך המחלקה כיושב־ראש סוכנות
 כנס גם לפוצץ דאגו אנשיו אך בגולה.

 בן- — חדש גיבור הצטרף ואליהם זה,
 הצליח שכמעט מכפר-שלם, מורדוף ציון

 האחרונה, ההסתדרות ועידת את לפוצץ
 ניתקו אפל ודודי מורדוף שנה. חצי לפני
 ל־ והוכיחו והחשמל, המיקרופונים את

הצעירים. בקרב בעל־הכוח מיהו מילוא
 לוי, ודויד ארידור ליורם התקרב רייסר

 אחר־כך שר־השיכון. של עוזרו להיות הפך
 הישראלי. מרכז־הבנייה כמנהל מונה הוא
 של אגף־האירגון כיושב־ראש נבחר הוא

 על עוצמה צובר והחל תנועת־החירות,
קליינר. מיכאל הפוליטי, שותפו חשבון

בצעירי־חירות, התעניין לא אולי קליינר
 ליושב- להיבחר מאוד חשוב לו היה אך

 ב- תנועת־החירות של סניף־הצפון ראש
מילוא. כמובן שלט שם, תל־אביב,
 למחנה חדשים כוחות גוייסו זה לצורך
 יושב־ראש האובן, אלי אלה היו קליינר.

 שכיהן מי !בתל־אביב אגודת־הסטונטים
 ),27( מלכה קלוד קריית־גת איש אחריו,

 מ־ שנרשם למדעי־המדינה, החוג בוגר
 ושהשתייכותו התל־אביבי, בסניף שום־מה

 אז! עד ברורה היתה לא ממחנות לאחד
 לוי, דויד של עוזרו כיום ),30( לבל עמוס
באוניבר לימודיו את מעולם סיים שלא

 אגף־האירגון מנהל טננבאום, אריה סיטה!
 סטודנט שהיה שבעת תנועת־החירות, של
 וע־ לישיבות אחת פעם אפילו הופיע לא

 ;חבר היה שבה האגודה, של דת־הפנים
 מה שמשום מבית־דגון, ביריונים קבוצת

 נתן לסניף־צפון! דווקא להצטרף החליטה
 עם יחד מישפטים שלמד צעיר סטוליאר׳

אותם. סיים לא מעולם אך קליינר,
 בגניבת זמן־מה לפני הוחשד סטוליאר

 נשים להונות 1974ב־ ניסה ממיכליות, דלק
לו בחברת בחו״ל לטיול לצאת שביקשו

 אחרי המילואים שירות את שסיימו חמים
),1918 הזה (העולם הכיפורים יום מילחמת

 1979 במאי 15ב־ שהתקיימו הבחירות,
בוח דמוקרטיות. לבחירות כלל דמו לא

 עם הופיעו אותם הכיר לא שאיש רים
 מזהות תמונות אין שבהם פנקסי־התנועה,

 האובן. אלי ניצח המלאכה על ובחרו.
 שטנגר, חיים בעריכת־דין, צעיר מתמחה
 והגיש לקליינר פנה מילוא, של מאנשיו
לא הללו אך לזיופים, חשד על תלונות

 התנועה לפנקסי שבנוסף דרש הוא נבדקו.
 ההצעה אך תעודות־זיהוי, הבוחרים יציגו

הסף. על נדחתה

 אי־סדריס
בבחירות

הסניף, הנהלת על השתלטותו חרי
*  דרכו שסלולה. בטוח קליינר היה י

 הליכוד ברשימת ריאלי במקום לזכות
 סיפור אך העשירית. לכנסת בבחירות
 הבחירות דרך של הסבר מחייב כישלונו

בתנועת־החירות. המיוחדת
 להגיש רשאי בתנועת־החידות חבר כל

 שני לו יש אם לבחירות, מועמדותו את
 ברוב שזוכים הראשונים 35 ממליצים.

 השני. לשלב עולים המרכז חברי קולות
 מפרסמים המרכז, בחר שבהם השמות את
הא״ב. סדר לפי

 איש 21 המרכז בוחר השני בסיבוב
 שמעבר היא ההנחה שביעיות. בשלוש

 ואז ריאליים, לא במקומות מדובר לכך
 לפי 35ו־ 21 המקומות שבין אלה מוצבים

 שאפילו הראשון, בסיבוב הצלחתם סדר
תוצאותיו. את לדעת רשאים אינם הם

 תשומת־ליבם את מפנים שהכל בעוד
 ה־ של הגדולים השמות שתפסו למיקום
 קשורה שהיתה דרמה, התחוללה תנועה,

 הגיע הראשון בסיבוב בצעירים. הפעם, גם
 בחרו שם שבקלפי מידע, איתן למיקי

 א/ באות המתחילים מישפחה בעלי־שמות
 ה־ בשאר מאשר קולות פחות קיבל הוא

 אך על-כך, לערער מיהר הוא יקלפיות.
 זכות לו שאין טענה ועדת־העירעורים

תוצ את לדעת לו שאסור משום לערער,
ההצבעה. אות

 קובה עורך־הדיו הודה ערב באותו עוד
ה של ועדת־הבחירות יושב-דאש שכטר,
 במערכת־הבחירות, אי־סדרים שהיו תנועה,
 יהיו השני לסיבוב הקלפי שוועדות והוחלט

 הועיל לא הדבר אך חברים. חמישה בנות
הרא 21 בין נכלל מילוא רק לצעירים.

 במקום היה רייסר .12ה־ במקום שונים,
 27ה־ ובמקום אחריו מיד קליינר ,23ה־

 לפי הוצבו האחרונים שלושת איתן. היה
 הבחירות. של הראשון הסיבוב תוצאות
קולות. לו נוספו ושם שפה הודה קליינר

 רמת־גן, לסניף חברו שדווקא מסתבר
אלמלא בו. שפגע הוא ברגמן, דובי העסקן

 איתן היה הראשון, בסיבוב הקולות הוספת
ב שני תואר בעל ),31( ברגמן בפנים•

 להיסטוריה בחוג תל-אביב אוניברסיטת
 אגודת יושב־ראש היה ישראל, עם של

 ,1975—1974 בשנים בתל-אביב הסטודנטים
ה התאחדות כיושב־ראש כיהן ואחר־כך

 בשערוריות קשור שמו הארצית. סטודנטים
 הטבות ובהענקת באוניברסיטה בחירות

 ברגמן מונה 1977ב* המיפלגה. למקורבי
 בסוכנות, ההמשך דור מחלקת לסמנכ״ל

המח כמנהל קליינר את מחליף הוא ועתה
בגולה. יהודי לחינוך לקה

ם לא  סיי
לימודיו

 אותו מכנים כבר שבחירות מאבק, דך
 מילוא מוקדי־כוח. כמה יצר היסטורי, י י

 מאז רייסר, גם ואנשיו. קליינר — ואנשיו
 יצר אגף־האירגון, כראש בתפקידו התבסס
 את ידים בשתי ודחה משלו כוח קבוצת
 אנשי-קליינר. עם שיתוף־פעולה של הרעיון

 למיפלגה חבריו דווקא הרע, למזלו אך
קליינר. עם אותו מזהים

 סרו- אבנר גם משתייכים מילוא למחנה
 רמלה, בסניף לוי דויד של נושא־כליו סי,

 שלא סניף־ירושלים מצעירי ישורון, מאיר
 הוא והיום המישפטים לימודי את סיים

 מרדכי שר־התיקשורת, של כעוזרו משמש
 ארי- של עוזרו סיטרמן, וגירעון ציפורי

 ולראיית־חשבון לכלכלה החוג בוגר דור,
תל-אביב. באוניברסיטת

 עצמאי באופן פועל למעשה החל רייסר
המוע ברשימת נכלל לא שמו שגם אחרי
 המיסגרת את פרץ הוא בסניף־הצפון. מדים
 בתל־אביב־רבתי חירות צעירי של הצרה
חי של האלמוני לציבור־הבוחרים ופנה
 בעיי- הקולות את למיפלגה המביא רות,

 מחנהו עם העובדים. ובקרב רות־הפיתוח
מרידוד. של עוזרו שלום, ראובן נמנה

 סיים שלא סניף־גבעתיים, איש שלום,
 באוניברסיטת מדעי־המדינה לימודי את

 הכרוך — הנוכחי בתפקידו זכה תל־אביב,
רייסר. בעזרת — לחו״ל רבות בנסיעות

 רפי הם רייסר במחנה אחרים פעילים
 יהב אבי מבאר־שבע, עורך־דין דואק,

 לנצחונו שתרם האובן, אלי גם סבן. וזכי
מאנשיו. היום הוא בסניף־הצפון׳ קליינר של

(ממרכז) מורדוב עסקן
בהסתדרות רק לא

באוניבר כאפיזודה שהתחילה הקבוצה
 השיבעים, שנות בראשית תל-אביב סיטת

 חסידי קיצוניות, ימניות דיעות כשבעלי
 באיר־ לעסוק נבחרו השלמה, ארץ־ישראל

 המחנה בעידוד ומיזנונים, מופעים גון
 במאבקי־ פעיל גורם להיות הפכה השפוי,

 השיל־ במיפלגת עמדות־המפתח על הכוח
 בכירים בתפקידים שימשו מהם רבים טון.

 כשבחי־ בתל־אביב, הסטודנטים באגודת
 זיופי-קולות של שערוריות מתלוות רתם

לבית־המישסט. אף שהגיעו ואלימות,
ב קולותיו את מקבל שהליכוד למרות
 תל-אביב, מצפון חירות צעירי שכונות,

 באוניבר־ שפרחו והעוגות, הגלידה ילדי
ב ההחלטות מקבלי יהיו תל-אביב, סיטת

ה- בשנים הישראלית והחברה פוליטיקה
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