
 — רום יוסף הפרוס׳ בראשות לוי גה
 שרון, ממחנה כהן־אבידוב מאיר לח״ב
לוועידה. מהצירים אחוז 55ב־ שזכה

 ועוד רמת־גן בת־ים, חולון, בסניפים
 שיטת הצליחה דווקא קטנים סניפים
 80ב־ לוי מחנה זכה בחולון השטיח.

אחוז ב־ססז זכה בבת־ים מהצירים, אחוז

 התנועתי למירקם בהתאם ■*מקומיים,
 אין המיקרים ברוב מקום. לכל המיוחד

 עם כלום ולא המקומיים לאינטרסים
התנועה." בצמרת ההתמודדויות

 עם מסכימים השונים המחנות דוברי
 ממחנה הנגבי, צחי לנדאו. של זו הנחה

יכול הסניפים ברוב כי אומר שמיר,
וכהן־אבידוב אשתו) רום(עם חיפה: סניף

פעל זה הקטנים בסניפים רק

ריבלין ל,ורפו, מצא, ירושלים: מניח
קטנים כוחות שלושה של מרד

 ח״כ זכה ברמת־גן ואילו מהצירים,
 בכל שמיר־ארנס, ממחנה איתן, מיכאל

האחוזים. 100
 רייסר, מיכה ח״כ הוא הפרשה גיבור

 לפי מחנה־לוי. של הטאקטי הגאון
 סניפים כמה מחנה־לוי איבד שיטתו

בטוח לניצחון ציפה שבהם מרכזיים,

האי אחד עם להזדהות המקומי המנהיג
 עשויים אינם אנשיו אך המרכזיים, שים

אחת. מיקשה
 ארנס, השר עוזר סלבין, שמוליק גם

 הסניף רמת בין להבחין שיש מסכים
 הארצית. המנהיגות רמת לבין המקומי

טוענת שרון, ממחנה ליבנת, לימור

 הם בסניפים הניצחונות אחד: בדבר מים
בסני המאבקים טאקטיים. ניצחונות

 אישיים, מקומיים, מאבקים הם פים
 המאבקים את תמיד תואמים שאינם

שבצמרת.
תומ בקרב ירושלים. סניף לדוגמה.

 אנשי אחוז 20כ־ למצוא אפשר מצא כי
 ריב־ במחנה זאת, ולעומת שמיר־ארנס,

מע אומנם אנשים, למצוא אפשר לין,
בשרון. התומכים טים,

 המשתייך מועמד ניצח חולון בסניף
 מלמדת מדוקדקת בדיקה לוי. למחנה

 מצויים בחולון המנצח המחנה בקרב כי
 מחנה עם הנמנים — כשליש — רבים

הוא חיפה בסניף המנצח ארנס־שמיר.

 בלוק כל בלוקים. לארבעה תומכיו
 קיווה כך שונה. פתק־הצבעה קיבל

אחוז. 80 של ברוב לזכות
 רי לא ואם בו, בגדו מסויימים חברים

 שהצביעו אחרים גם נמצאו — בכך
אח מועמדים סימנו להוראות, בניגוד

לסי להם שהוגשו המועמדים תחת רים
 שנחשב רוב, הפך כך מצא. על־ידי מון

 ריבלין, אחוז. 40 של למיעוט בטוח,
לתוצ אחוז. 60ב־ זכה מצא, של יריבו
 תהיה ירושלים בסניף הבחירות אות

שית חרות בצמרת במאבק משמעות
בוועידה. חולל

 שחי נתת־תיקווה: •
וגדות גדות

 את הוליך קופמן חיים ״כ1ד ם ץ
 השטיח בשיטת פתח־תיקווה סניף

והפסיד. —
 ניסה לוי, ממחנה הוא גם קופמן,

 שמיר־ ממחנה רצון, מיכאל בעזרת
 גדות, גירעון ח״כ את להביס ארנס,

 בין רוב יש שלו קופמן, שרון. ממחנה
 שיטת־השטיח על הימר הסניף, חברי

 לוועידה, מהצירים אחוז 40 וקיבל
 המיעוט, איש גדות, גירעון ח״כ ואילו
אחוז. 60ב־ זכה התחכם, שלא

 המראה מרתק, משהו קרה זה בסניף
בשטיח. חור כשיש לקרות יכול מה

מאנ בן־יהודה, אהוד אחד היה החור
30 עמדו לרשותו קופמן. של שיו

 כה בסניף גדול״יחסית מיספר קולות,
 מצביעים 30ל־ להורות עליו היה קטן.
קופמן. של הרשימה בעד להצביע אלה

 לאנשיו אמר הוא בגד. לא האיש
 מיכאל ובן־בריתו, קופמן בעד להצביע

ה יצביעו שאם פחד הוא אבל רצון.
 הוא יישאר הרשימה. כל בעד אנשים
 להיכנס. יצליח לא ואולי בסוף. עצמו

 אלא להצביע שלא לאנשיו הורה לכן
 אחד רצון, קופמן, איש: ארבעה בעד

עצמו. והוא מחבריו
 נבחרו, אכן ורצון קופמן התוצאה:

 30 חסרו הרשימה אנשי שאר לכל אבל
גדות. אנשי נכנסו ובמקומם קולות,

שהש הקבוצה הפסידה חיפה בסניף
מח־ אנשי — בשיטת־השטיח תעשעה

וגדות קוסמן סתח־תיקווה: סניף
חור בגלל - עברו שניים רק

 לוי מחנה זכה שבהם באחרים, ומוחץ.
בת חולון, באר־שבע, בניצחון(למשל:

בשיטת־השטיח. הניצחון בא ים)
המח לתיקוות בהשוואה בסך־הכל:

 הח״כ לציפיות. מתחת ההישגים היו נה
שטי כמה על התחלק והמזוקן הג׳ינג׳י

חים.

!120 עד ♦
בסני־ התוצאות לפי ניתן, אם ^

 הנהגת לגבי תחזית לקבוע ניפים, 1 (
 בל- כמעט משימה ״זו תנועת־החרות?

 לנדאו, עוזי ח״כ אומר תי־אפשרית,"
 ״ההתמודדות המכינה. הוועדה יו״ר

אינטרסים פי על מוכרעת בסניפים

 בתנועה, ישלוט מי לקבוע היום שקשה
 וצפויות כלליות, הן המיסגרות שכן

 מחנה כל טוען בינתיים לשינויים.
שלו. לניצחון

 המחנות את המניעים העסקנים, רוב
מסכי השנה, ימות כל במשך היריבים

מח עם הנמנה כהן־אבידוב, מאיר ח״כ
 עם נמנים תומכיו כמחצית שרון. נה

ארנס־שמיר. היריבים, מחנה
 אחוז 60ב־ זכה פתח־תיקווה בסניף
 מחנה- עם המזוהה גדות, ח״כ מהצירים

 ח״כ הלכו הנגדי במחנה ואילו שרון,
 רצון מיכאל עם לוי ממחנה קופמן
 וזכו אחת, כקבוצה שמיר־ארנס ממחנה

מהצירים. אחוז 40ל־
 לקבוע כיום קשה בתנועת־החרות

 או הבאות, בשנים התנועה את יוביל מי
 בוועידה בתפקירי־מפתח יזכה מי אף
בתנועה הבא. בחודש שתתקיים ,15ה־

ועדת־המנדאטים(שתו יו״ר וכמו עה),
לוועידה). לא־נבחרים צירים סיף

 שהניצחונות יודעים, המחנות ראשי
 אנשי־ מבין מי קובעים אינם בסניפים
 רקע על בוועידה. המוביל יהיה הצמרת

 תרועות־הניצחון את להסביר אפשר זה
 כל המחנות. כל ראשי של האבסורדיות

באחו ונוקב לניצחון, טוען מהם אחד
 מהצירים, אחוזים 45ל־ טוען לוי זים.

 מהצירים, אחוזים 20ל־ טוען שרון
 55ב־ נוקב שמיר־ארנס הצמד ואילו
אחוז.

אחוז! 120 של מיפלגה

 שנבחרו מהצירים מחצית כי מעריכים
 עם מוחלטת, בצורה מזוהים, לוועידה

 אינם השניה והמחצית המחנות, אחד
 חוסר־הבהירות ברור. באופן מזוהים

 אינה בסעיפים שהנאמנות מכך נובע
 לנאמנויות מנוגדת, ולעתים תואמת,
הארצי. במישור

 המחנות כל שנציגי ספק היום אין
 שמיר ביצחק יבחרו בתנועת־החרות

 איש לראשות־הממשלה. כבמועמדם
אח ברוטאציה. לחבל רוצה אינו מהם
 כשית- מכן, לאחר מייד תתפורר זו דות

 לתפ־ במועמדים לבחור הצירים בקשו
 המתמדת הוועדה יו״ר כמו קידי־מפתח,

התנו־ של החדש המרכז את (שתרכיב

 שלמי: לשיא הגיעה חוות
 אינו איש או ו.2ם0/0 של סימם
הכוחות בסוף ■תחלקו איו יודע

ו?0םסל־ס/ 600/0 להפוך איו
:לה■א אב ,1 ביצתוןולומבונ זוהי
הידיים ביו להתפוצץ ז יבולו

אננולר רונית


