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לוי* ודויד שרון אריאל אתס, משה שמיר, יצחק בבוץ: היאבקות
 גירעון עם הסתכסך בינתיים .מחנה־לוי.

לוי. למחנה ועבר ממחנה־שרון, גדות
 האלה המחנות שני אין שהפעם אלא

ביחד. הולכים
 במושב שהיתה מי ליבנת, לימוד גם

 החמ״ל מאנשי הוועידה של הראשון *
 אלא למחנה. ממחנה עברה שרון, של

 המחנות לאחד עברה לא שליבנת
 יורם למחנון הצטרפה היא הגדולים.
 כי שרון מחנה את נטשה היא ארידור.

 לה שהובטח — הג׳וב את קיבלה לא
 הציבורית המועצה כיושבת־ראש —

לצרכנות.

מיבוק • -
 שעות עובדים המיברקה מישרדי

נוספות.
 משה השר הוועידה, יושב־ראש

 עשרות הוועידה לקראת קיבל קצב,
 והיו מאמציו את שבירכו היו מיברקים.

 אריה כמו והיו, החלטותיו, על שזעמו
ריב־ וראובן מחנה־לוי, מראשי קרמר,

 יחדיו שחברו שמיר, מחנה מראשי לין,
מוזר. למיברק

שמיר שיצחק לקצב הציעו השניים

שמיר
רץ׳ אינו מדוע

 למעמדו כיאה התמודדות, ללא ייבחר
 אבל וכראש־התנועה. כראש־הממשלה

 צריך אינו לוי שדויד חשבו גם השניים
 ייבחר הוא שגם והציעו להתמודד,

 ממלא־מקום־יושב־ראש־הת־ לתפקיד
התמודדות. ללא נועה

 כל שעל במירקם: נוספת הצעה
שרו מי כל יתמודדו התפקידים שאר
מהשרים. חוץ צים

הי־ הכותבים שני של חבירתם־יחד
מפתיעה. תה

ברבר קונים •
 הופתעו בירושלים בתנועת־החרות

 הסניף שיושב־ראש לגלות השבוע
 עזב ריבלין, (״רובי״) ראובן המקומי,

 מחנה־ לטובת שמיר־ארנס מחנה את
לוי.

 הסניף ראשות על התמודד ריבלין
 יהושע חבר־הכנסת עם הירושלמי

 בעוד לוי. דויד מחנה מראשי מצא,
 לבד נודע בעיצומה, מערכת־הבחירות

 מממן אפל, דויד שחברו־למחנה, צא
 הגדול, יריבו של מערכת־הבחירות את

 הפורום את לכנס ביקש מצא ריבלין.
 יעבור שלא והודיע לוי, של המצומצם

לסדר־היום. העניין על
 השבוע שכן לו. עזר לא שזה נראה

 הכספיים שמאמציו בירושלים נודע
 מחנה את נטש ריבלין הועילו. אפל של

זה ולא לוי. למחנה ועבר שמיר־ארנס,

 כעורך־ שימש גם שריבלין אלא בלבד,
באחרונה. הסתבך, כשזה אפל, של דינו

 את מימן לוי ממחנה אפל ככה: אז
 ממחנה- ריבלין של מערכת־הבחירות

ממחנה־לוי. מצא נגד שמיר

רו■ במחנה •בקיעים
בקי התגלו האחרונה השנה במהלך

בין סיכסוכים לוי: דויד במחנה עים

חז בכירים, של פרישה ראשי־המחנה,
ועוד. אישיות מריבות שלהם, רה

 את עזב רייסר מיכה חבר־הכנסת
 בטריקת־ חודשים כמה לפני המחנה

 את נוטש שאינו אז הודיע הוא דלת.
 המחנה, את רק אלא כדבריו, ״דויד״,
״עצות־אחיתופל״. לבוס המציע

שרון
החסיד! נסע לאן

מי על תקופה באותה כעס רייסר
להצ ללוי לדעתו, שגרם, קליינר כאל
חזרה. מהן שאין הצהרות היר

 מתייעץ שלוי מפני נעלב גם רייסר
 ואינו מור, ודוד קליינר עם מדי יותר

הצעותיו. את מקבל
הפ את שמבקש כמי ידוע רייסר

 הקשרים להידוק ושואף במחנה, שרה
הרבה נראה הוא שמיר־ארנס. מחנה עם

מי רוני חבר־הכנסת עם יושב פעמים
 והשניים מחנה־שמיר, מראשי לוא,

עצה. מטכסים
 בתנועת־החרות, אומרים קליינר,

 יושב שהוא העובדה את שוכח אינו
 לספסל שחבריו בעוד לכנסת, מחוץ

 בפנים. ומילוא, רייסר האוניברסיטה,
 ול־ להקצנה למריבות, קורא הוא לכן

המחנות. בין המאבק החרפת
 משיכון מור דודו של פיטוריו

 למחנה־לוי עזרו לא הם גם ופיתוח
בשלוותו. להישאר
 כל גילו הוועידה כינוס לקראת אבל

להפ כדאי ברירה, שאין אנשי־המחנה
 כשב- אבל ביחד, שוב הם לריב. סיק

 השני, על האחד טינה הרבה ליבם
 מציע שהאחד הצעות על כעס והרבה
מוטעות. שהן חושב והשני לבוס

מקובר זר! •בסדר
 היתה הוועידה של הראשון במושב

עכ ומחנה־לוי. מחנה־שרון בין ברית

 טעמו, את שרון שינה שנה, כעבור שיו,
 שמיר־ מחנה עם בקואליציה היום והוא

ארנס.
 רבים שמיר־ארנס שבמחנה למרות
 בגין, בני וביניהם לשרון, המתנגדים

 על מחנודשמיר ראשי שומרים הרי
שמיר. עם הוא שרון זה. בעניין שקט

 מהמטה הודיעו אף הפגישות באחת
 שנבחר ממחנה־שמיר שהאיש שלו,

 ועל שרון, על מקובל הוועדות לאחת
 משלו נציג לשלוח מתכוון אינו כן

ועדה. לאותה
 ששרון אומרים בתנועת־החרות

 שמיר־ארנס מחנה עם קואליציה עשה
 כאשר הוועידה, אחרי בלוי. להכות כדי

 הוא הפסיד, אכן שלוי שרון יווכח
הקוא את ינטוש לעזרה, יד לו יושיט
 לעזור ויפנה עתה, בה חבר שהוא ליציה
המופסד. ללוי
 ויסלול הכיוונים, מכל מנצח ייצא אז

תנועת־החרות. לראשות דרכו את

ת של תצלום על-פי *  נשים היאבקו
טית שלקבוצה  .בארץ המופיעה ברי

שנון יוסי של פוטומונטאז׳

לוי
מה! על יתמודד מי
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 עקרונות. ער מאבק אין ועיומת. ער וינוח אין
אישיות שאיבות ער היא נורה המלחמה


