
 מצד נכבדה ותמיכה גדול מנגנון עם
 של היא המפתיעה הדוגמה המחנות. כל ^

 גדות גירעון הפיס, מיפעל מנכ״ל
)  אחרי השישי. למקום שהגיע ),425,

 זכה זוטא ש״גידעון התבדחו הבחירה
 אך קטן, מנגנון הפעיל הוא בפיס."
 לו שימש הנוכחי עבודתו מקום

 יריביו להצלחה. פנטסטי קרש־קפיצה
 הם השביעיות, בחירת שלפני הבטיחו
מהם, אחד נגרו. סודותיהם את יחשפו

 העובדה הוא יפסחו, בוודאי שעליו 1
 מזה, וחוץ שחצן. להיות חדל שגדות ן

 בן־אליעזר, אריה של אחיין הוא
 פעיל חלק לקחה יהודית, שאלמנתו,

בגדות. שיתמכו מרכז חברי בשיכנוע
 ותיק קבלן הקשיש, שטרן דויד ן*

 של אחיו הוא הרשימה. את סוגר ),169(
מיתו כמעט דמות המפורסם, יאיר

 משה למחנה משוייו עצמו והוא לוגית,
כהן־אורגד. ויגאל ארנס

 המחנה מאחורי הדומיננטית הדמות
 אפל, אברהם הקשיש, העסקן הוא

 למקום ארנס את להביא שהצליח
 מחנה לו שאין למרות ),571(הראשון
 הצליח אפל בתנועה. גדול עצמאי
המכובד, השביעי, למקום עד להביא

 מקובל שאיננו ),421( כהן־אורגד את
 קרמרמן רחל את להכניס ועזר בתנועה,

 (״דודי״). דויד בנו, עם ביחד פנימה,
 אפל לוי. דויד מחנה מראשי הוא אפל
 רייסר את רבה, בהצלחה לא הריץ, הבן

 16ה־ למקום האירגון, אגף ראש ),303(
 קצר שלא קליינר, מיכאל חברו ואת

 למקום והגיע )237( רבה הצלחה
.29מקום־ הלא־מכובד,

בארנס, תומכים לוי של אנשיו בעוד
 לא שמיר, מחנה עם הנמנים כל כמו
 של ממחנהו דומה בתמיכה לוי זכה

 השני למקום רק והגיע ראש־הממשלה,
)521.( -

 שוב חזרו חרות במרכז רבים חברים
 משאירים ״לא הסיסמה על ושוב

 היא כשהכוונה בשטח," פצועים
 הצליח כך תמיכה. לנופלים שנותנים

חסר כשהוא להפתיע ארידור יורם

ך 11 ■1  תא־ מאחרי רושם שרון, אריאל תיק, ללא השר □1ץ1ל
/ 11 /1  עליו שומר לפאנל. מועמדיו רשימת את ההצבעה | ^1

משרון מש לא הוא התמודד. שלא המרכז, חבר קלצ׳ינסקי, אנדרי הצייר

 ההצבעה בתחילת ניבא כץ, ישראל שרון, של עוזרו הערב. כל במשך
 מבין בצמרת. התשיעי למקום והגיע קולות 394 קיבל שרון יוכה. ששרון
אבידוב. כהן ומאיר מגן דויד הח׳כים - שניים רק עברו מחנהו אנשי

 השלישי למקום והגיע מגובש, מחנה
 אחרים, ותיקים כמה וכמוהו ),469(

היו לא ההצבעה לפני שסיכוייהם
 בזכות ^ ורודים

רהמיס
 על הורם שכבר שרון, ריאל̂ 
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 ראשות־הרשימה על בהתמודדות אחוז
 הטיבעיים לממדים חזר שמיר, מול

 נכנסו ממחנהו תשיעי. למקום ),349(
 כהן- מאיר בכנסת, היו שכבר מי רק

 לא שהחיפאים מחיפה, )264( אבידוב
 מקירייודגת. )359(מגן ודויד בו, תמכו

 לא לנדאו, אלי שרון, של מועמדו
להיכנס. הצליח

הצליח רום, יוסף אחר, חיפאי

 רביעי ביום כמו שעבר, חמישי ביום
 הדמוקרטיה את כולם יהללו הקרוב,
 האלןיתי פרצופה את אר בחרות•

 הצליח מסיכה, מאחרי היטב שהוסתר
 יכול שלא אחד, מתמודד רק לחשוף

 כללי־המישחק. את לשבור שלא היה
 מירושלים מדינה עובד נתאי, מוטי
 שתעודד ״מדיניות ליצור במצעו קרא

בצורה מארץ־ישראל ערבים... הגירת

עיק על לשמור הקפדה ותוך אנושית
 צופה הוא בהמשך החיים.״ קדושת רון

 להתכונן וכדי כוללת מילחמה
 אף מציע הוא נמרצת, בצורה לקראתה

 הדמוגרפי. האיזון שלב את להאיץ
 זאב לתורת מתאים כל־כך לא זה אולי

 חרות ספק ללא זוהי אבל ז׳בוטינסקי,
במיטבה.

■ ציטרין בן־ציון

 - הויאר■ המקום אל הדה נתיב - בחוות לכסא הווו אחנה
המיוחל הכסא ער במילחמה האחווו אינו הואשוו הקוב אן־

(מזוקן) רייסר מיכה ח״כ היריבים, שניהמועמדים ידיד
 לוי ממחנות דקל, מיכאל וםגן־השר

ם למרכז בכניסה נחים ושמיר ברון. יופי של סיסמה לצד הקונגרסי

 העובדה בזכות ),197( בדוחק להיכנס
 גם פרופסור. התואר מתוסף שלשמו

 עד קפץ ),468( בן־אלישר אליהו
 תמיכת בזכות רק לא הרביעי, למקום

 הופעתו בזכות בעיקר אלא לוי, מחנה
 יהיה עוד ״הוא המרשימה. החיצונית
 כמה אמרו שלנו,״ הבא שר־החוץ

ההצבעה. בשעת פעילים
 קצב משה שר־הבינוי־והשיכון סגן

 יבנה, המקומית המועצה וראש ),454(
 שה־ הוכיחו ),417( שיטרית מאיר

 שמיר, מחנה ראשי משתלמת. חייכנות
 שר־החקלאות וסגן )392( מילוא רוני

 הס אך מעט, נדחקו )333(דקל מיכאל
 בבוקר שישי ביום התארגנו כבר

 השביעיות. על ההצבעה לקראת
 רב סגן־השר, של המיוחד מעמדו

 ליבו וטוב עברו ובעיקר שילנסקי,
 של תמיכה לו הביאו שפיר, בנו, ועזרת

 תמכו חברים 300 מרכז. חברי 368
 הדרוזים שאפילו אל־דין נסר באמל
מייצגם. את בו רואים אינם

 ותחושת המנגנון הוותיקים, בזכות
 נכנסו המרכז, חברי של הרחמים
 התרבות־והחינוך, שר סגנית לרשימה

 שר־ );273( תעסה גלזר מרים
 ציפורי מרדכי(״מוטקה״) התיקשורת,

 ליבני איתן הגיזברות, ואיש )237(
 כניסתם על ריחף שסימן־שאלה ),239(

לפאנל.
 קופמן חיים שר־האוצר, סגן גם

 גם לו שיש הערב, בסוף שהוכיח ),286(
נכנם. מגובש, עצמאי כוח

 מבין איזה יוכרע רביעי ביום
 לוי ממחנה )306(מצא יהושע השניים,

 הם שמיר, ממחנה )239(קורפו חיים או
 שבו הירושלמי, בסניף בעלי־הבית

 הקשה הוא הפלגים בין הסיכסוך
ביותר.

 מן כמה יתברר גם היום באותו
 יהיו לפאנל שנכנסו החדשים השמות
הבאה. לכנסת ריאלי במקום

ך  של מאנשיו קיריית־גת, עיריית ראש מגן, דויד ח"כ ןך■ ח0ך
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אלמוניים. מרכז חברי שני אחרון, שיכנועמשכנע, כשהוא אותו, לצלם
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