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 יו״ר לפני ״והתחנן״ שר־החוץ רץ כיצד
 ליבני, איתן חרות, במרכז הישיבה
רשות־הדיבור. את ממגן שימנע
 כושל בניהול שמיר את האשים הוא

בוויתורים.מפלי פרס, עם המו״מ של
 עם מהמגעים ולוי שמיר בניטרול גים,

 על מחה בעיקר העבודה. מיפלגת
 האידיאולוגי. האופי בעלי ״הוויתורים״

 לאי־ גושפנקה שמיר נתן לדעתו,
 על הישראלית הריבונות החלת

 באורח תומך מצירו, מגן, השטחים.
 זאת, עם ולאלתר. רישמי בסיפוח נלהב

 ״סיפוח״, במונח השימוש את דוחה הוא
 יכול ש״אינני המיוחד בסיגנונו ואומר
ממילא.״ לי השייר משהו, לספח

הרחוב מארגן ♦
 שרי רשימת עבור ההצבעה ת̂ 

 הוקיע הוא חרות במרכז ר£שמיר
 שחלק וטען ופסולה״, כ״מזוייפת בגלוי
 מרכז. חברי היו לא מהמצביעים ניכר
 מילוא שמיר, אנשי את הוקיע הוא

 והזכיר, כלים", כ״נושאי דקל ומיכאל
 במיבח־ הליכוד נכשל מילוא שבגלל

 פרשת כולל רבים, פרלמנטאריים נים
 בניגוד הרצוג, חיים הנשיא בחירת

בגין. מנחם לעמדת
 את לנהל יכול היה שהוא סבור, מגן
הוא מילוא, מרוני טוב יותר הסיעה

 המארגן שהפך מגן, של כאלה הופעות
 מפגיני נגד הלאומני הרחוב של הראשי
 לטווח להצלחה דרכון מהוות השלום,

החרות. בתנועת ארוך
 ערך כל אין כזה, דברי״ם במצב
 עיריית כראש כישלונותיו על לכתבות

 את מאשימה העיתונות קיריית־גת.
 מיפעלים ברחו כהונתו שבתקופת מגן,

 הצליח לא מגן מעיירת־הפתוח. רבים
 גם חדשים. מיפעלים לעירו למשוך

 פארק הקמת על שלו הדיבורים
 במיפע־ רחובות את שישרת תעשייתי,

 כפיטפוטי־ נחשבים עתירי־ידע, לים
 מגן הנוכחי. הכלכלי במצב סרק

 לעיתונים לטפטף אומנם, הצליח,
 הפתוחה״ ״הדלת מדיניות על סיפורים,

 קיריית־גת אנשי אבל בעירו, שלו
 לדבריהם, מבטל. בחיוך אותם פוטרים

 זמנו רוב את ראש־העיריה מבלה
 את ומזניח ובכנסת, במצודת־זאב

עירו.
 בגלל זה שלו? והפופולאריות

בשרון. תמיכתו המדיני, הנושא

מסונן״ •■נאנאט
ההאשמות, את מכחישים מגן דידי ^

 למען בפרך עובד שהוא טוענים
 להצליח שאי־אפשר ומציינים עירו,

 שיש מבלי עירוניות, בבחירות כל־כך
 ברור מקום, מכל אולי, ״קבלות״.

הרחק עיניו את נושא שמגן לכולם,

)*1984 מעריצים(מאי עם מגן
לפופולאריות סיבות יש

 שנים ארבע שתוך בעובדה, מתגאה
 מצה״ל, משוחרר כקצין הגיע, בו מהיום

 הפך הוא ראש״העיר. הפך לקריית־גת,
 קטנה, אופוזיציה מסיעת הליכוד את

 בבחירות במועצה. מוחלט רוב לבעלת
 נבחר חודשים, 11 לפני האחרונות,

עצום. ברוב מחדש
 לו, נוטרים ודקל שמילוא סבור מגן
 שניהם, לפני להיבחר שהצליח מכיוון
 מועמדי של השנייה השביעיה בראש
 שהפו־ היטב, מבין הוא לכנסת. חרות

 סיבות, מאותן נובעת שלו פולאריות
 מרדכי השר של למפלתו שהביאו
במרכז. ציפורי
 נלהבת תמיכה עם מזוהה מגן

 חסר נלהב, גיבוי עם לבנון, במילחמת
 ושאתי- צברה בפרשת לשרון פשרות,

 מסקנות את בברוטאליות גינה מגן לא.
 נגד המפגינים את הוקיע ועדת־כהן,

 תקופה באותה כ״בוגדים״. שרון
 שלא ״החטיבה חיילי את השמיץ

 לתבוע איימו שמפקדיה עד התגייסה״,
דיבה. הוצאת עבור לדין אותו

 ,1982 של הרה־הגורל בסתיו
 ב״הסתת״ פרס, שימעון את מגן האשים

 ונגד המילחמה נגד מילואים קציני
 עצמה האשמה אותה שר־הביטחון.

וייצמן. עזר נגד גם מגן על־ידי הופנתה

 אלף 29 בת הקטנה, עירו מגבולות
 מנהיג להיות חולם הוא התושבים.

 ־•] לו שיש וסבור בחרות, בכיר מדיני
 של מאלה טובים יותר הרבה נתונים

 ״בחור הוא שלוי העובדה חרף לוי, דויד
טוב״. ונואם יפה

 לוי(ראה על שהתקפותיו סבור מגן
 סגן של יחסו רקע על מיסגרת)

 מילחמת בזמן לשרון ראש־הממשלה
 ח״ב קצר. לטווח רק לו הזיקו לבנון,
 ״פאנאט אומנם, לו, קרא שיטרית מאיר

 אבל נגדו, פעלה לוי וחבורת מסוכן״
 ] אותו בנתה שרון למען הפעילות
! ביותר. ארוכה לתקופה
 ־ הסכם לשבירת המייחל האיש

 את שניבא מצריים, עם השלום
 במרכז שמיר מול שרון של הצלחתו

 המערך את שונא השנה, באפריל חרות
 בונה — פשרות, חסרת מוות, שינאת

 של החדש מהמערך כחלק עצמו את
 נמנעת הבלתי ההתפרקות אחרי הימין,

 יעשה הוא ה״אחדות״. ממשלת של
לתרוס^לנפילתה. הכל

■ ברעם חיים

ה נשביעיה כראשון נבחר עת ׳
 ברשימת חירות מועמדי של שנייה
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