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■דיו תוו אל
 את פתרה לכנסת הבחירות הקדמת

 מועמדותו על הודיע וינר המשבר.
 הרי ייבחר, הוא שאם ברור היה לכנסת.

 אבל מתפקידו. בכבוד יתפטר שהוא
טרמפיסטים. אוהבים לא חרות במרכז

 השביעיות משוכת את עבר לא הוא
 ומכאן. מכאן קירח למעשה, נותר, וכך

 פורמלית התפטר לא הוא למזלו,
כמנכ״ל. מתפקידו
 עדיין נשאר הוא הבחירות אחרי
יושב־ תפקיד התפנה גם אז במישרד.

ופי שיכון של מועצת־המנהלים ראש _
 מצא, יהושע בתפקיד, הקודם תוח.
 מהחברה להתפטר ונאלץ לכנסת, נכנס

הממשלתית.
 חשבו והשיכון הבינוי במישרד

 יושב־ בתפקיד ויסתפק יתפטר שוינר
הע הוא אבל מועצת־המנהלים, ראש
התפקידים. בשני לשבת דיף

לוי, הכנסת במיזנון דיברו כאשר
הממ בחברה השינוי על ווינר מור

לחילופים. מיד וינר הסכים שלתית
 החלו מהשולחן, קם כשלוי אבל

 מור על לכפות ביקש וינר הבעיות.
 אלי הוא וינר של האיש שלו. מנכ״ל

 גדולה במסיבה שנה לפני שעזב נטף,
 ואחר־כך והשיכון, הבינוי מישרד את

 בודקים המדינה מבקר במישרד שב.
ושיבתו. פרישתו תנאי את היום

בכני לחבל מנסה שוינר הבין מור
 ומרגיש זועם הוא וגם לתפקיד סתו

מרומה.
 הכיסאות רעיון הוצע זה בשלב

לתפ ייכנס שקליינר המוסיקאליים.
 של מועצת־המנהלים יושב־ראש קיד

 עמידר. אחרת, ממשלתית חברה
שכבר דוידוביץ׳, יהושע ושקודמו,

פרוסי מודח
לרמלה בחזרה

 מישרדו מנכ״ל לתפקיד בעבר הוצע
 של במקומו זה, לתפקיד ייכנס לוי, של
במש ופיתוח. בשיכון שיישאר וינר
גיי לו אין בחוץ. מור נשאר כזה חק

 כאינטליגנטי נחשב הוא אבל סות,
 יוותרו בקלות ולא המחנה, ראשי שבין
עליו.

 חייב מה שואלים החרות בתנועת
 תשובה, אין כך על אם לוינר. לוי

 מה להסביר מסוגל לא שאיש בוודאי
 סרוסי, אבנר הנאמן, לעוזרו לוי חייב

השר מלישכת בקרוב לצאת שאמור

רייסר שותק
הדממה עולם

 ששמאי הרי נדחתה, שהתביעה רות
 הוא התנועה ובסניפי כותרות עשה

מתחזק.
 של העובדים באגף גם כלומר,

לוי. של כוחו נחלש חרות
 מנופח נראה עדיין לוי המירקע על

 במצודת־ החישובים מחשבי כתמיד.
 בחיילים עצום סחף שחל טוענים זאב
 אריק. של למחנהו עוברים ושהם שלו

 גם עתה, המצטיירת התמונה על־פי
 מתנת־ ממנו. מתרחקים שלו הקצינים

 היה יכול לא מזו יותר טובה חנוכה
■ ציטרין בן־ציון לקבל. שרון

 במיש־ ואם האווירית. בתעשייה סרוסי
 הקירבה שיחסי הרי סרוסי בלט לא רד
 כך. על חיפו המישפחות שתי בין

 הוא רבה. במהירות עוצמה צבר סרוסי
 וחסם לוי של לישכתו על השתלט

אחרים. ועובדים מרכז חברי בפני אותה
 ומוכשר. נאמן נוסף, עוזר היה ללוי

 דודי של נציגו והוא לבל, עמוס שמו
 כיברת־דרן־ לוי עם הלך הוא אפל.

 אחרי קצר זמן ארוכה. פוליטית
 יצא מהלישכה, נעלם הוא הבחירות

 ומאז בארצות־הברית ארוך לסיור
 בלישכת ביקר לא הוא ארצה, ששב
 העסקים, לעולם נכנס הוא עתה השר.

 תהיות מעוררת הפיתאומית ועזיבתו
רבות.
 של יחסים שררו ווינר סרוסי בין

 מול שיתוף־פעולה של אך חשדנות,
 פורסמו כאשר משותפים. יריבים
 של הדחה על ידיעות בעיתונות, בעבר,

מיהו לבדוק ממהר סרוסי היה וינר,

 ממשלתית בחברה סמנכ״ל מישרת
 הוא ועתה התלהב לא הוא כלשהי.

כמה. פי גדול בונוס קיבל
וחל מנוטרלת נותרת השר לישכת

שה.

 מתגת־הגופה ^
שרון לאריק

 כר על מדברים המחנה אשי ^
 אורן, אורי לשעבר, שהעיתונאי 1

 לצידו עבד כבר הוא ללישכה. ישוב
 מיכתבים על לענות תפקידו לוי. של

 התנועה, חברי עם הקשר וחידוש
אותם. הפקיר שלוי החשים
משומש. סוס כבר הוא אורן אבל

 עסקן של שמו מוזכר רב זמן
מתל־ סמסונוב גיל צעיר, סטודנטים

שמאי עצמאי
פועלים מנהיג

 הצליחו גם השניים הידיעה. מקור
 קצב, משה וסגנו, לוי בין חיץ ליצור
 איבד כך והרווחה. שר־העבודה היום
שלו. מהמחנה כוח עוד לוי

 פעם לא נשאלו לוי של מסביבו
 סרוסי זוכה מדוע חמורות, שאלות
 ללוי שאמרו היו רב? כה לגיבוי

 אבל שלו. השר על מלמד שהעוזר
 הבחירות במערכת עזר. לא כלום

 ניהול על סרוסי השתלט האחרונות
 את בגופו וחסם לוי, של לצידו המטה,

 המטה. יושב־ראש ללישכת הכניסה
לו לסדר ניסו לבחירות סמוך

קליינר מושפל
שרון לידי

 יוכל אם ספק אך הגון, בחור הוא אביב.
וינר. עם להסתדר

 לחולשת ביותר הטובה ההוכחה
 התנועה, מרכז שחבר היא המחנה
 לחברים לומר מעז קלצ׳ינסקי, אנדרי

 של עוזר לתפקיד מועמד הוא שגם
לוי.

 רייסר, מיכה משתומם, מביט, מהצד
 במישרד לוי, של לצידו בעבר שעבד

 מראיין רייסר הבעיה. ובמרכז השיכון
 אבל השר, עוזר לתפקיד מועמדים
 כדי עד שפיר. מלהיות רחוק מצב־רוחו

 המתחולל על לדבר מסרב שהוא כך
 יידום,״ הזו בעת ״המשכיל במחנה.

בכנסת. רייסר השבוע אמר
 עד באמת מבהיר לא עדיין זה וכל

עליו דיברו הזמן כל לוי. נחלש כמה

שיע חרות, של הטיבעי המועמד כעל
להס בבחירות הליכוד בראש מוד

 ייערכו, והן באופק, הבחירות תדרות.
 והנה, זו. שנה במהלך הנראה, כפי

 תכלת בסיעת לוי של הנאמן נציגו
 שמאי, ראש. מרים שמאי, יעקב לבן,

 עצמאות. מפגין החל מגיבעת־עדה,
 ברשימה 42ה־ במקום נמצא הוא

 לבית־ להשתחל וסיכוייו לכנסת
 שיש מבין הוא גדולים. הנבחרים

 אותה מנצל והוא רבה. עוצמה בידו
היטב.

 מבקש שהוא הודיע הוא ראשית,
 בנעשה יתערב לא שמישרד־השיכון

 שהוא רמז אחר־כך בהסתדרות. בסיעה
 לוי אנשי אם חמורות מסקנות יסיק

 הבחירות. ערב אותו להדיח יאיימו
 ביוזמה נקט הוא שעבר בשבוע

 לבית־המישפט ופנה אחרת עצמאית
 היועץ באמצעות בתל־אביב המחוזי

 שטנגר, חיים הסיעה, של המישפטי
להסתד יורה שבית״המישפט בבקשה

למ־ לאלתר. הבחירות את לקיים רות

 החברה מנכ״ל חייו: ג׳וב את ולקבל
רמלה. לוד לפיתוח הממשלתית

 אייד סיוד
'בארצות־הבדית

 וסרוסי לוי בין היחסים ערכת **
ר כ כ  בתנועת לאגדה הפכה ^/

 סרוסי רצה זמן כמה לפני החרות.
מע גדול כמה עד לעיתונאי להוכיח

 כך: התבטא והוא לוי אצל מדו
 מקצץ שהוא שאומרים לדויד ״סיפרתי

 אבנר, לי: אמר דויד ואז בסמכויות. לי
לי?״ אתה או לך אני למי, מקצץ מי

 של נאמן נציג הוא 33ה־ בן סרוסי
 חרותניקים למישפחת שני דור

 ביתר חניך עבד 77 בשנת מיזרחיים.
 עם והתיידד הבחירות במערכת רמלה

 אותו הכניס שנה כעבור מילוא. רוני
הק מישרד בגינזך לעבודה מילוא
 שהיה קשת, בן־ציון של לצידו ליטה,
 השר הכנסת. יושב״ראש סגן בעבר
מע החזיק לא סרוסי לוי. כמובן, היה,
אחר. ג׳וב וביקש בתפקיד מד

 שמילוא בכך דובר הימים באותם
 את שלח מילוא ואז לוי, של סגנו יהיה

סרוסי השר. ללישכת סרוסי, חברו,

מור מתמודד
ונהג מכונית

 שום ללא בלישכה, הסתובב הרמלאי
 לוי עם עבר אחר־כך מוגדר. תפקיד

 הוא ומאז והשיכון, הבינוי למישרר
י שם.

 להשתלט הצליח הוא הזמן באותו
 רמלה, ביתר של הכדורגל קבוצת על

 גדלו בתקופתו מסעוד. אחיו, עם ביחד
 על־ידי נדרש וסרוסי הקבוצה גרעונות

השחק תפקידו. את לעזוב השחקנים
 ואיימו סרוסי של לביתו פלשו נים

 יוציא שלא עד המקום, את יעזבו שלא
 סרוסי הקבוצה. מהנהלת עצמו את

 עיסקי ניהול את ונטש ממהומות חשש
הכדורגל.

ורמ בלוד רבים בני־מישפחה ללוי
 ראש כיום לוי, מקסים אחיו, לה.

מסעוד עם ביחד עבד לוד, עיריית
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