
תמ״י מנהיג
להתלבט להתלבט, להתלבט,

 הקוונים ביטוויהן עד הודעה קיבלו המזניוות
 על מהססת וק נעשות הטונו! שיחות ★

 מן הוצאו הטלפונים ★ הצינור חשנו!
פרישה על מודיעים מנהיגים ★ המכוניות

 את צפה האם עסקיו. בתחום כלשהי
 הפינאנסי מצבה את קרא האם הנולר?

 לנטוש ובחר תמ״י, של והפוליטי
טובעת? ספינה

— היין אלי של צערו זאת, לעומת
 פרישתו ברבר השמועות נכונות אם

 ריין מפתיע. אינו — מהמיפלגה
 לכיוונים תמיר משך הפופולארי

 על מקובלים היו שלא חרשים,
 התנועה בהנהלת ותומכיו אבוחצירא

 האחרונות, הבחירות ערב ובמזכירותה.
 ריין ניסה תמ״י, של יוזמתה פרי שהיו

 דמו־ לבחירות מיפלגתו את לדחוף
 השלישיות, שיטת את והציע קרטיות
 על השביעיות(בחרות). שיטת כרוגמת

 של פאנל בוחר .המרכז השיטה, פי
 ומדרגם בשביעיות, תחילה מועמרים,

ובני אז, התנגד אבוחצירא לאחר־מכן.
 תלמיריו, אל מורה כדבר פדגוגית, מה

 צעירה תנועה עדיין שתמ״י הסביר
 בבת־ עליה להחיל אפשרות ואין מדי,
 הוותיקות. באחיותיה הנהוג את אחת
 מעולם. נבחרו לא בתמ״י המרכז חברי

אבו־ גבוהים. בטונים התנהל הוויכוח

 הרואים יש אך ניצח, אומנם חצירא
 של התפוררותה תחילת את זו בנקודה

התנועה.
 הצטברות עקב באה ההתפוררות

אחרים: גורמים של
 ותיסכול מרירות של קולות •

 של כמיפלגה תמ״י של מתיפקודה
אבוחצירא. אהרון אחד, איש

 של האלקטורלי כוחה ירידת •
 לממשלה מחוץ והימצאה בכנסת תמ״י

 כבעבר, מאפשרת, שאינה עמרה —
לאנשיה. שונים כיבודים חלוקת
 שיש הקריטי, הפינאנסי מצבה •

 בזבזני באורח־חיים אותו התולים
מנהיגיה. של וראוותני

 אבוחצירא מכחיש רישמית
הש אולם המצב, חומרת את

 אנשיו אליו כשצילצלו בוע,
 שבתל־אביב המיפלגה מבניין
 הם בירושלים, בכנסת לחדרו

 לציל• ולחכות לנתק התבקשו
 הכנסת. חשבון על חזרה, צול

 אבוחצירא של אורח־החיים
הוד לפני יותר. מחושב הפד

 אליו זימן השבוע החמישי יום ף•
י ג ח  תנועת־ של גיזברה אמויאל, ^

 ששרדו הפקידות את מסורת־ישראל,
ברא התנועה של המנופח מהמנגנון

הרכה. שית
 שבימים להן הודיע אמויאל
 מיבתבי• יקבלו הן הקרובים
פיטורין.

 מועד־ לפני חורש ניתנה ההורעה
 — מרס חודש בסוף המיועד, הפיטורין

הנוכחית. שנת״התקציב של סופה
 לא בנות, בכמה שאחז ההלם אף על
 שמועות הפתעה. בגרר ההודעה היתה

 התופחים התנועה של גירעונותיה על
 במישרדי־ הסתובבו ליום, מיום

 בתל־אביב. 18 ריבל ברחוב התנועה,
 המתחייבות המסקנות גם שבועות. מזה
 בלתי־פוסקות ללחישות נושא היו מכך

 לפני עוד הנינוחה. בקומת־המישררים
 עוזרו בן־אלי, רפי נשמע החמישי יום
 בחדרי־ מתבטא כשהוא אמויאל של

העסק.״ כל את ש״סוגרים חדרים
הרא היריה נורתה החמישי ביום

לעובדות. הפד השמועות וגל שונה,

 לספר יודעות !,א! השמועות
 את לשכור תמשיך לא שתמ׳׳י

 העומדת קומת־המישרדים כל
 תיאלץ אלא כיום, לרשותה
שיש אחד, במישרד להסתפק

אה שלה: 1 ,מס את כמובן רת
אבוחצירא. רון

 על מתבססת אף חרושת־השמועות
 העמותות. של ותיפקורן מיספרן
 עמרו תמ״י של הרכה בתחילת
 העמותות, עמותות. שבע לרשותה

 להזרמת לגיטימיים כלים שהפכו
 המצאתה אינן למיפלגותיהן, כספים

 שיטה אלא תמ״י, של המקורית
 על הישראלית. בפוליטיקה מקובלת

 בעלות העמותות. משבע פנים, כל
 שתיים נותרו המפוצצים. הכינויים

 על ומאורות. מורשת־דורות בלבד:
 של ימיהן במיפלגה, השמועות פי

מו מאיים עליהן גם ספורים. השתיים
 הנוכחית. שנת־התקציב של סיומה עד

להפעלתן. תקציב חוסר — הסיבה
 ברבר השמועות כך על נוספות

 דיין, אלי ברשימה, 3 מס׳ של פרישתו
 לחזור אמור ושהיה בחו״ל, השוהה
 של המיסתורי והיעלמו השבוע, ארצה
 אבוחצירא, של הצמוד־צמוד עוזרו
בןישלום. יורם

שיטת
השלישיות

 הצעיר בן־שלום? יורם נעלם אן ף*
 למישפחה בן והסימפטי, הדינמי /

 עסקיו את בזמנו נטש מנתניה. אמידה
 עצמו להקדיש שיוכל כדי חלקית,

 לפני תמ״י. של לעתידה (בהתנדבות)
 שנה לחצי חפציו,ונסע את ארז חודש

השתלמות לצורף לארצות־הברית,

ת ע מ ת
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דיין(במרכז) אלי
פורש׳
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