
במדינה
)6 מעמוד (המשך

 שהוא העובדה תעיד מוסרי, אדם
 לי׳ ׳הרשה שבו מיסמך בידי מסר

כא רוחי, על העולה ככל לעשות
 מה מצידו שיעשה טוען הוא שר

רוצה.״ שהוא
 בכתב- כתבה היא אלה דברים

 ב- המחוזי לבית-המישפט תשובה
ש מיסמך על בתגובה תל-אביב.

 לבית־המישםט, דיין אודי הגיש
ציין: הוא ובו

הני חיי במשך התרכזה ״טליה
מי לא סוערים, בחיי-חברה שואין
וכי כדין אשה של תפקידיה לאה

לפ שבוע בכל מבלה היתד, אות!
 בתל- למושב, מחוץ יומיים חות

 ב- תענוג מסעות ערכה אביב...
 אחרים.״ עם יחסים וקיימה חו״ל

ב דיין אודי הגיש המיסמך את
הלל. עטרה עורכת־הדין אמצעות
 והיא חייבת, נשארה לא טליה
 התפרסמו שלו ״הרומנים :הצהירה

העיתו בכל הרכילות, מדורי בכל
מ נהנה הוא והשבועונים... נים

 במקום נשים, הרבה של חסדיהן
 את עיבד לא למשק... להתמסר

 סטודנט בבחינת בו והיה המשך
 רק זה אותו שעניין מה חופשי.
עיתותיו.״ את ביזבז עליהן נשים,

 כל לה מצאה ״היא :אודי השיב
 כשהיא ליום־יומיים, סידורים פעם

 לא אשתי הבית...״ מן מסתלקת
 שלוש מזה יחסים, איתי קיימה
 לשיבוש שגרם דבר ויותר, שנים

ןביחסינו.״
ציט טליה בל!החברות. עם

שנא כפי אודי של דבריו את טה
 ״ידעתי ):2364( הזר, לתעולם מרו

 שלי, החזק הצד לא זה שהתמדה
 היה שלקחתי גדול הכי הסיכון

חו ארבעה־חמישה של במחזורים
 למחזור מחזור שבין כך דשים...
 להשבית טיים־אאוט, לקחת יכולתי

ולהתאוורר. המשק את
 בגדתי אידיאלי. הייתי'בעל ״לא

מהנו חרגו שלא בגידות באישתי,
במדינה.״ המקובלות רמות

 של וידויו על הוסיפה אף טליה
 קיים כי לפני הודה ״הוא, אודי:

הטו חברותיי כל עם יחסי־מין
בות.״

 מסכים ״איני הצהיר: דיין אודי
 ואין לביתי מחוץ לשהות יותר

אחר...״ מגורים מקום לי
 שעזב לפני ״עוד : השיבה טליה

ה שפסק כפי מנהלל, הבית את
 בית- של בדימוס (שופט בורר

 הוא כהן) חיים העליון, המישפט
 בבית ארוכה תקופה במשך שהה

ב ימים כשלושה־ארבעה פילגשו,
 היה בנהלל לבית לפחות. שבוע,

 התארגנות לצורך רק להגיע נוהג
מחדש.״
 תקופה באותה להופיע נהג אודי
ה הידידים בבתי פילגשו בחברת

ו בני־המישפחה, ובבתי משותפים,
 על טליה על חרפה המיט בכך

 בר־ מנשה עורך־הדין ציין בתה,
שילטון.
 בני של לחו״ל הנסיעות לגבי

 טען ״אודי :טליה גילתה דיין, הזוג
 בחו״ל, מסעות־תענוג ערכתי כי

 כי לזה, בהקשר לציין וחשוב
 1969 משנת הנישואין, תקופת בכל
 לחו״ל נסעתי הפרידה, יום ועד
 עם פעמיים מתוכם פעמים, שש

 לחו״ל, אודי נסע במקביל אודי.
 בלבד, 1977ו־ 1972 השנים בין

 שאחרי ובתקופה פעמים, יטבע
שבא נוספות, רבות פעמים 1977
ל הודעה כל ללא נעלם מהן חת

 הנסיעות יתר שבועות. שישה משך
הנסי על הודעה כל ללא בוצעו

 תמיד התגלה בחו״ל והשהייה עה,
 דיין טליה הצהיר שובו,״ עם רק

השבוע.
 היה ״קשה סיכמה: דיין וטליה

כ שמקבל מי במחיצת לחיות לי
 גרוע חקלאי היותו את מאליו מובן

ופרזיט...״

משעמם. מיפלגתי כינוס עוד יות
אונס קבוצת שד הראשונה המח הנגנת ואת תהיה למעשה

 משאת הוא יק־הכיטחץ ^
יש פוליטיקאי כל של נפשו * י

 מעוצמה נהנה בו המחזיק ראלי.
מיוק גבול, ללא מתקציב כבירה,

 העומד המצביעים. בקרב רבה רה
 סיכויים בעל הוא המישרד בראש
 ל- הימים מן ביום להפוך רבים

ראש־ממשלה.
 אריאל הקודם, שר־הביטחון

 באמצעים רב שימוש עשה שרון,
לקי תפקידו, לו שהעניק וביוקרה

 מהתפקיד, סילוקו עם סיכוייו. דום
 בקרב־הירושד, שסיכוייו צפוי היה

ייח הפוליטי שכוחו מעט, ייפגעו
לש.

עו להתברר עומדת השבוע אך
 אר־ שמשה מבלי מדהימה: בדה

 לצידו מתייצב אצבע, ינקוף נס
 לפני עד שתמך הגדול המחנה כל

בשרון. שבועיים
נתו חרות מחברי שליש תמיכת

 יהיה לשר-הביטחון, אוטומטית נה
יהיה. אשר

אפילו
מגן דויד

 במלון הבא, הראשזן יום ן*
ל עומד בתל-אביב, דיפלומט •

 כמאה של פנימי פורום התכנס
ב אחרים ופעילים סניפים ראשי

 יהיה זה לכאורה, החרות. תנועת
 ידונו שבו משעמם, פנימי כינוס

 המי- בתקנון לשינויים הצעות על
הקרובה. הוועידה לקראת פלגה,

ת של כינוס זה יהיה למעשה,
ה של החדש במנהיגם מיכה

מתכנסים.
 בה נוכחים יהיו שלא למרות

 ראשי־הסניפים, לחץ בגלל ח״כים,
 המלונ־ הכינוס, מארגני שם יהיו

קליינר. מיכאל וח״כ שיף חיים אי
 להביא התכוונו לא מלכתחילה

 הבלתי־מוכתר המנהיג את לכינוס
מסק שפורסמו לפני הקבוצה. של
 שאריק הוחלט ועדת־החקירה, נות

 מאחרי העניינים את ינהל שרון
 ממישרד־ שפוטר מאז אך הקלעים.
ה את גם שרון הפסיד הביטחון,

קבוצה.

 (״מישה״) משה :החדש המנהיג
 מארצות- חזר עתה זה אשר ארנס,

 כוחו את מעריכים וכבר הברית,
אחוז. 30בכ־ המיפלגה במרכז
חש מיפגש יערך הכינוס לפני

 ארנם של התומכים ראשי בין אי
 הוזמנו למיפגש עצמו. השר ובין

 כהן־אור־ יגאל רום, יוסף הח״כים
אפל ואברהם קליינר מיכאל גד,
 ו- תל-אביב סניף מראשי אחד —

 אמונו איש שהוא הכנועה, מוותיקי
בגין. מנחם של

 מידע ארנם יקבל שיחה באותה
 ב- החדשה ההתארגנות על מדוייק

לחי השם את הנושאת מיפלגה,
 בסניפים כוחה ועל התנועה, זוק

 גם בו שתומכים לו, ימסר ובמרכז.
 ומרים שילנסקי דב סגני-השרים
שיט מאיר הח״כים תעסה־גלזר,

 דויד אפילו ואולי נוף עקיבא רית,
שלו. כנאמן פעם ידוע שהיה מגן,

מע היה שארנס האחרון הדבר
שבו שבתוך הוא, דעתו על לה

 בתנועת במירוץ יוביל הוא עיים
כ ראש-הממשלה, לתפקיד החרות

יפרוש. בגין מנחם אשר
 מיכאל של יוזמתו פרי הקבוצה,

 לפני להתארגן התחילה קליינר,
 בלתי־מחייבות לפגישות חודשיים.

ה מהערים סניפים ראשי הוזמנו
אנ שם היו ומערי-השדה. גדולות

 יורם שר־האוצר, עם המזוהים שים
 דויד עם המזוהים כאלה ארידור,

שרון. אריאל ותומכי לוי,
ש יצחק שר־החוץ, של אנשיו

 משום אולי כלל. הוזמנו לא מיר,
 השוררת הכמעט־אישית, השינאה

ש שמיר, מחנה ובץ קליינר בין
מילוא רוני ח״כ הוא מראשיו אחד

ה היו מאז קליינר של אוייבו —
 באוניברסיטת סטודנטים שניים

תל־אביב.
במ נאמר לא שהדבר למרות

ל אמורה הקבוצה היתה פורש,
 שמאחורי האירגוני הכוח היות

 :היתה המוצהרת המטרה שרון.
התנועה. במצע שינויים

 הח״כ לצד השתתפו במיפגשים
 אנשי גם שיף והמלונאי קליינר

ו אצ״ל ותיקי שרובם תג״ר, חוג
כמו סניפים ראשי !החרות תנועת

 יעיש אשר מרמלה, פרץ משה
 סלומון דני עורך־הדין מטבריה׳
 מתל- אפל (״דודי״) דויד !מרעננה

 בניה לעסקי שותפו שהוא אביב,
 ראובן גניש! שלום הקבלן של

 של עוזרו שהוא מגבעתיים, שלום
 ברנס יעקב מרידור, יעקב השר

 בן- יהודה מנתניה, חובש-כיפה
 שהוא מנע, דויד מבית־שמש, זאב

 קצב, משה סגן־השר של עוזרו
המר מהפעילים שהוא כהן, ארתור
 לטריס, בני חיפה, סניף של כזיים
 יוק־ המקומית המועצה ראש שהוא
אחרים. ופעילים נעם,

— שרון
50מ-,/ פחות

 השינויים הצעות מיסגרת ^
 שבכל דורשים הם בתקנון, —
 אחד, סניף רק קיים יהיה עיר
 את תובעים הם סניפי־מישנה. ללא

הנוכ במתכונתה ההנהלה ביטול
איש. 51 בת הנהלה ויצירת חית,
 דמוקרטיזציה ליתר קוראים הם

ה־ בחירות המשך הסניפים, של

וב בסניפים לרוב להגיע לשרון
מרכז.

 ממיש־ שרון סילוק אחרי כיום,
הטק השתנתה לא רד־הביטחון,

ה של שמו רק השתנה טיקה.
מנהיג.

 שר־הביטחון של הנחשוני זינוקו
 כל שעל־פי זאב, לטצודת החדש

 ראש־ של מגיבויו נהנה הסימנים
 לשינוי בוודאי תגרום הממשלה,

העוב בתנועה. יחסי-הכוחות מפת
ה כבר נמנים ח״כים ששמונה דה
 סימן רק היא ארנם, תומכי על יום

 דו״ח פירסום לפני עד אם לבאות.
סי היו כהן יצחק השופט ועדת

 אחד כל של התיאורטיים כוייהם
 שהיו בתנאי רק טובים, מהיריבים
 עם קואליציה להקים מצליחים
 הרי השלישי, נגד שני מתמודד
 את לטרוף עומד החדש שהמחנה

הקלפים. כל
 הוא העיקריים המפסידנים אחד
 לד רוחש אינו ארנס שמיר. יצחק
 היותו תקופת מאז יתרה, חיבה

מההדל חלק מייחם הוא שגריר.
 שלו האישיים לשדרים בארץ פות

שמיר. לאנשי מארצות־הברית

וקליינר וייסר ח״כיס
ארנס נגד לוי דויד

 בוד ולא במרכז לכנסת מועמדים
ה הוועדה והחלשת עדות־מינויים,

 את היום לשנות שיכולה מתמדת,
 הקצה, אל הקצה מן המרכז מיבנה
 סיום אחרי חברים הוספת על־ידי

מת קליינר של הקבוצה הוועידה.
 כבר ההצעות את להביא כוונת

 בתוך שתתכנס הקרובה לוועידה
שה מניחים והם אחדים, חודשים
החברים. על-ידי יתקבלו שינויים
 לראשונה, ההצעות הועלו כאשר

לאפשר :אחת מטרה להן היתד,

 שהשרים מניחים, ארנס אנשי
 את לשנות ייאלצו וארידור לוי

אמס. כניסת אחרי תפיסת־עולמם
 למימדיה חזרה בשרון התמיכה
 זאחוז מחמישה פחות - המקוריים

בדר לחבל. ינסה ששרון ייתכן
 בעבודתו! היטב, לו מוכרות כים
 לו, יתברר שאז אלא ארנס. של
 הוא עזרתם שעל — אנשיו כי

 ברובם עברו — להסתמך מקווה
המתחרה. למחנה

■ ציטרין בז־ציון
—— 9 _ הזה הוורלח


