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 הארבעה כנופיית את לתמיד, מחסלת,
פנים־תנועתי. גיבוי חסרי ח״כים ועוד

 את להבטיח
* * ת * ו א ט כ ה

 האנרגיה שר עובד שנים לוש **ץ
 על מודעי, יצחק והתשתית,

 תיקונים הכניס אפילו הוא התקנון.
 הכמעט־סופי, בנוסח הכרחיים

 הנשיאות ניסתה פעמיים בכתב־ידו.
 שיטת שינוי סעיף את להעביר

ונכשלה. הבחירות
במיפלגה הרוב — לכישלון הסיבה

 מולם לתמורה. הגוש אנשי הם וגרופר
 אחד. כוח ופת, שריר אנשי ניצבים

 וניסים העובדים מאיגוד רנר,
 עצמם, את מצאו המרכזית מהרשימה

 למודעי, מתקרבים הנסיבות, בתוקף
 אנשי את לחסום כדי זאת וכל

המיפלגה. על מלהשתלט שריר־פת,

 כמו הצעירים, ורשימת זייגרמן אך
 והח׳כים סבידור, של איזון קבוצת
 נטולי עצמם את מצאו וברמן, תיכון

לחלוטין. השפעה
 לפני כבר התארגנו הם זה רקע על

 את מחרות לסחוט כדי אחדים, חודשים
 ואת עצמאית בחטיבה בהם ההכרה

 ריאליים מקומות שיקבלו ההבטחה
הבאה. בכנסת

 מיפלגה
מתפגלת

 המרתק הפרק לעולם בא ך ך*
 מודעי, של הנשיאות בתקנון ^

 לכנסת. מועמדים בבחירת העוסק
את חשאית בבחירה יבחר המרכז

 לבית־הגבחרים, המיפלגה מועמדי
 לפחות מופיעים פתק בכל כאשר
איגוד־העובדים. של חברים שישה

 .מיקומם בהמשך: טמונה ההפתעה
 ייקבע לכנסת, שנבחרו המועמדים של

 על־פי המרכז, שיבחר ועדת על־ידי
 הוועדה חברי מיספר הנשיאות. הצעת

שיבעה.' על יעלה לא

 שריר מרוויחן
במזימה תמיכה

 היא הנגדית ההתארגנות מטרת
 והצגת הנשיאות תוכנית הכשלת

מתחרה. תקנון
 מלהעביר נמנעת הנשיאות בעוד

 בק שלה המפורטת התקנון הצעת את
 התר מתנגדי עושים המועצה, חברי
 לוותיקי החסימה אחוז וחסידי כנית

 להצעת־הנגד נפשות הפרלמנט,
שלהם.

 הצעת תתקבל אם לטענתם,
המיפלגד״ על הגולל ייסתם הנשיאות
 תקנון מתנגדי דורשים לכך מעבר
 העצמאית הקופה שתחוסל הנשיאות,

 השליט שהוא הגיזבר, תר, של
 שכספיה האיגוד, קופת על הבלעדי
 בחודש חודש מדי מגיעים

מההסתדרות.
 מתן הסיעות, ביטול את דורשים הם

ולמוס לסניפים אוטונומיות סמכויות
 ותפקיד הנשיאות ביטול הנבחרים, דות

 שערי ופתיחת שלה יושב־הראש
 ללא חדשים, למצטרפים המיפלגה
מכבידות. ביורוקרטיות הגבלות

 למאבקים האמיתי הרקע זהו
 מתייחסים שהכל במיפלגה, העכשווים

שהתפגר. פוליטי גוף כאל אליה
■ ציטרין ציון כן

ש י  עשו הם מדוע הבין לא ^
 פת גירעון ניסה מדוע לזה. זה זאת
להכ שניסה מודעי יצחק את להכשיל

 .כנופיית הודיעה מדוע פת. את שיל
 יצחק סבידור, מנחם — הארבעה"

 — תיכון ודן דיגרמן דרור ברמן,
 מינוי את תכשיל שהיא אולטימטיבית,

 לתפקיד הליברלים מועמדי משני אחד
שר־האוצר.

 האישית שהשינאה בטוחים היו הכל
 הם הליברלים, בקרב והמאבקים,

 להציג התנועה כישלון מאחרי שעמדו
 שמיר, יצחק ראש־הממשלה, לפני

הכל, על מוסכם ויחידי, אחד מועמד

 התאחדה המשוסעת הנשיאות
 את להבטיח איך — והוא אחד בנושא

הבאה. בכנסת הישארותם

 הישראלי. המשק של המרכזי לתפקיד
אחרת. סיבה לכך היתה

 הליברלי
בועד ^

 אמורה באוקטובר 30* ך*
 המיפלגה מועצת להתכנס §2

 הצעת תונח יומה סדר על הליברלית.
המיפלגה. נשיאות של החלטה
 לכל הסיבה הוא ההצעה תוכן

 מדובר במיפלגה. העכשווית המתיחות
 בקביעת בעיקר אך תקנון, בשינוי
 ניהול חברים, לקבלת חדשים נוהלים

 ודק־ המיפלגה של הפיננסי הצד
 לרשימת הליברלים מועמדי בחירת
לכנסת. הליכוד

 את מבטיחה המוצע התקנון קבלת
 במרכז המיפלגה ראשי של הישארותם

היא זאת, לעומת הפוליטית. המפה

 מכוחות שימנע לתקנון הסכים לא
 ושיבטיח לכנסת, מלהיבחר רעננים

 של בבית־הנבחרים מקומם את לנצח
ומקורביהם. השרים
מהפך. חל האחרונים בחודשים אך

 שימחה המיפלגה, מנהיג של מותו
 מודעי, קבוצת של הנפל וניסיון ארליך
 עצמאית סיעה להיות החמישה, קבוצת
 המיפלגה לפירוק ולהביא בליכוד

 בבניין אדום אור הדליקו הליברלית
 בתל־ אבן־גבירול ברחוב המיפלגה

 והחליטו בוער שהבית ראו הכל אביב.
כיסאותיהם. את להבטיח כדי להתאחד,

 את יוזמת אשר המיפלגה, נשיאות
 פת, מודעי, השרים את כוללת השינוי,
 גרופר. ופסח ניסים, משה שריר, אברהם
 יושב־ראש את הנשיאות כוללת כמו־כן
 רנר צבי הליברלים, העובדים איגוד

 הנהלת יושב־ראש ואת הקשיש,
דולצין. אריה הסוכנות
 את גם מייצגים הנשיאות חברי
מודעי במיפלגה. השונים המחנות

 הגוף מרכיבי בין השינאה למרות
 ימצאו לא שאם ידעו הם העליון,

 שבוועידת חשש קיים נוסחת־פלא,
 את יעברו לא הם הקרובה המיפלגה

 התמיכה אחוזי 75 או 60 מחסום
 קאדנציה שמכהן מי מכל שיידרשו

 כל את כולל וזה בכנסת. ויותר שניה
הנוכחיים. הנשיאות חברי

מודעי מועמד
חדש תקנון

 מבטיחים הנשיאות חברי כלומר,
ריאלי. מקום מיקרה, בכל לעצמם,

 ההגבלות את לכך מוסיפים אם
 חברים קבלת על מטילים שהם הקשות
 עוד הליברלים שרי הרי חדשים,
 בורג יוסף של שיאו את לשבור יכולים

שולחדהממשלה. סביב בישיבתם
 חברי לכל נראה לא הרעיון אך

 ,כנופיית חברי רק לא המיפלגה.
 ח״כי גם מזעם. קפצו הארבעה'
 שליטא בני כמו האחוריים, הספסלים

המוצע. לתיקון מתנגדים פרח, ויהודה
 של גחלה לקבוצה חוברים הם
 שבה במיפלגה דור־הביניים עסקני

 ארמון, דויד הפירסומאי נמצאים
 נוימן, ניסן והקבלן איש־העסקים

 יהודה והד״ר רום משה עורכי-הדין
ואחרים. בדיהודה

פת מועמד
כפויה ברית
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