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 כאלה: סיעות וכמה כמה יש בן־גוריון, לסיעת השייכים הצעירים־מטעם, קבוצת על נוסף

 ם אכרה ידליו, אשר את הכוללת קבוצה זוהי שכאלה. בתור המוגדרים הצעיריס
 חוג עם זהה זה חוג כאילו נדמה לעתים מלכין. ואהז־ביה בראלי מוריק עופר,

פיקטיבית. זו זהות אולם המרכזי״, הרעיוני ״החוג את מקיים הוא עמו דיין־פרס,
 ידלין אהרון נצר, משה רז, נחמן כמו והקיבוצים, הקבוצות איחוד צעירי

ופרס. דיין נגד הערוכים ידלין, ומיקי
ד יפה ראובן דגני, עמוס כמו המושכים, תנועת צעירי ג יעקוכי, ו
ובפרס. בדיין התומכים

 בידן. אהרון רמתי, שאול כמו ממשלתיים, פקידים בעיקר ירושלים, צעירי
 המאירי. כמו חיפה, צעירי
לבני. ויצחק רז נחום כמו תל־אכיב, צעירי
אותם. לצוד מנסות הסיעות כל אשר אוניברסיטאות, בוגרי בעיקר צעירים, סתם

 לכן אמיתיים. בסיסי־כוח חסרים — בן־גוריון צעירי את להוציא — יחד גם הצעירים כל
הכרעה. בימי האמיתי משקלם לבין בעתונות להם המוקדש המקום בין יחס כל אין

בחירים לא ־ בכירים
 השלטון, על מלחמה — אישי רבה במידה הוא השונות הקבוצות כין מאבק ךי•

 להבין אי־אפשר אולם האצילים. משטר בימי בשנים מאות במשך שהתנהל הסוג מן | 1
 הרעיוניים הניגודים את ?הבין מבלי — השונים בנושאים הכוחות היערכות ואת — זה מאבק

בהכרה. שלא או בהכרה השונים, הגופים את המנחים יותר, העמוקים והסוציולוגיים
 את דוכסים של גדולה קואליציה ניצחה בהם האחרונים, המאבקים שני כי מקרה זה אין
 באופן לבון פנחס יצא כאשר הקואליציה. ולהרכבת לקופת־חולים נגעו בן־גוריון, המלך

 המלך״, ״מועצת מעין והמהווה מפא״י את המנהל הבלתי־רשמי המוסד מ״חברינו״, הפגנתי
 שבן־גוריון ותפיסה, מגמה על מלחמה הכריז הוא בן־גוריון. על מלחמה רק הכריז לא

ובמדינה. במפלגה להשליטן מנסה ושסיעתו אותן, מגלם
 החיים, שטחי כל על הממשלתי המנגנון את להשליט הרצון הוא זו תפיסה של עיקרה

 ״ממלכתיות״, היפה השם את הנושאת התפיסה זוהי העצמאיים. גורמי־הכוח חיסול תוך
 המדינה.״ עיקר הוא והבטח!', המדינה׳ מלבד אלוהים ״אין בסיסמה: להגדירה גם ושאפשר
 אלה זו. גישה כולם מייצגים כפיו, ויצירי חניכיו כולם שהם בן־גוריון, של סיעתו אנשי

 מייצגים הם חברתית, כשכבד. מנגנון־הבטחון. אנשי ובעיקר ממשלתיים, מנגנונים מנהלי הם
 למדינה, והודות המדינה במציאות לגדולה שעלו בכירים פקידים של מעמד חדש, מעמד

בחברה. היחיד החשוב הגורם את במדינה כן על והרואים
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 עליהם מלגלגים בחירים!״ לא — (״בכירים שרים שהפכו בכירים פקידים של זו גישה
 החיים. שטחי כל על המדינה של מוחלטת להשתלטות עקבי באופן מובילה לבון), אנשי

 נטיות להם לייחס מהססים אינם מובהקת, דיקטטורית נטיה בכך רואים במפלגה יריביהם
כמעט־פאשיסטיות.

 לחשיבות מעבר אף מאד, עקרוני ערך היה ביטוח־הבריאות לפרשת כי ברור זה רקע על
 שייכת הבריאות כי מאליו מובן כמעט זה היה בן־גוריון לסיעת עצמו. הענין של הגדולה
שעברה. מתקופה כשריד להם נראתה ההסתדרותית קופת־חולים להסתדרות. לא למדינה,

 האחרות הסיעות כל כמעט של אדירה קואליציה זו תפיסה נגד קמה מדוע ברור פחות לא
האידי אולם אשכול. לוי המרכזי והאיש נמיר, מרדכי היה ביותר הקיצוני האיש במפא״י.

לבון. פנחס היה המאבק של אולוג
 ושהעלתה גורדון א.ד. של בפולחן־העבודה שדגלה גורדתיוז, תנועת ממייסדי היה לבון

 בסיס זה היה העם. מן פחות לא חשוב האדם וו, תפיסה לפי אדם״. — ״עם הסיסמה: את
 קבוצת־ נגד למאבק מאד התאימה זו ותיאוריה — הפרט זכויות של תיאוריה לפיתוח טוב

וזלונטאריות. קופות־חולים דרש זה עקרון בשם הממשלתית. המנהלים
 או למדינה שייך הבריאות ביטוח אם חשוב היה לא עצמה, מפא״י של האינטרס מבחינת

 בטוח נראה זה ושלטון — לעולמי־עד לשלוט מפא״י מתכזזנת המוסדות בשני להסתדרות.
 גורם־ לבון בידי מוסר הסתדרותי שביטוח־בריאות בעוד אולם ללבון. וגם לבן־גוריון גם

בן־גוריון. לסיעת זה גורם־כוח להעביר עשוי ממלכתי ביטוח־בריאות הרי חשוב, כוח

תגבוות גייסות - הולבדגות
ה ע ר ב ה ה י שנ  הרכב על הקרב זה היה דומה. רקע על היתר, בן־גוריון נוצח בה ה

הממשלתית. הקואליציה | (
 היה מפא״י, שבתוך הפועליים הגורמים מן ומנותקת ימנית שתפיסתה בן־גוריון, לסיעת

 היו זה במקרה כי הימין. עם שותפות על תתבסס החדשה הממשלתית הקואליציה כי רצוי
בן־גוריון. לסיעת השייכים השרים של לבני־ברית אוטומטי באופן הופכים הימניים השרים

 עם — ההפוכה השותפות רצויה היתד, ולסיעת־הערים הכלכלית לסיעה לבון, לסיעת
 כך על לסמוך היה ואפשר ההסתדרות, בחיזוק דוגלות אלה מפלגות כי השמאל. מפלגות
 הדוקה שותפות מקיימות מפלגות־השמאל לבון. לצד הכרעה בכל יתיצבו בממשלה ששריהן

ההסתדרות. בצמרת מפא״י אנשי עם
 והאיג־ הרעיונית — החזית כל לאורך בן־גוריון סיעת של טבעית אוייבת היא מפ״ם

 יגאל כמו אנשים, קיימים זו במפלגה כי אם אחדות־העבודה, רוב לגבי הדין הוא טרסנטית.
בן־גוריון־דיין. בסיעת בנקל להשתלב שיכלו אלון,

 בעמדת יתמכו ופרוגרסיביים צ״כיים שרים כי ברור היה למשל, הבריאות, ביטוח בשאלת
 השמאלית השותפות כפיית לו. יתנגדו אחדות־העבודה ושל מפ״ם של שרים וכי בן־גוריון,

האחרות. הסיעות של חשוב נצחון כן, על היתה, בן־גוריון על
 ביריבות החדשה. במציאות האחרות המפלגות של תפקידן על אור אגב, מטילה, זו פרשה
 השונות לסיעות כגייסות־עזר ערך להן יש אולם חשיבות. כל כמעט להן אין שוב למפא״י,

 יתחלקו החדשה בממשלה כי ברור עתה במפלגה. השלטון על במאבק מפא״י, בתוך
המפא״יות. הסיעות שאר עוזרי לבין סיעת־בן־גוריון עוזרי בין הלא־מפא״יים השרים

נ0ח היוושה על ו
 לא זו. שאלה על לענות קשה בשלטון? השונות הסיעות בין חלוקתיהכוחות הי ,*6

 האמיתי שהשלטון מפני גם אלא ובלתי־נוקשות, גמישות הן השונות שהסיעות מפני רק
 קיימת ובצידה ממרכזי־השלטון, אחד רק היא הממשלה אחד. במקום מרוכז אינו בישראל

ועוד. העיריות ההסתדרות, הסוכנות, — אחרים מרכזי־שלטון של שלמה שורה
 בך יתיצבו בממשלה כי להניח אפשר קובעת. עצמה בממשלה הכוחות חלוקת אין לכן

 יהיה שיטרית וכי וארן, ספיר גולדה, אשכול, נגד אבן ואולי פרם יוספטל, דיין, גוריון,
הנדונות. השאלות בסוג מאד תלוי והדבר קבועות, אינן אלה חזיתות ניטראלי.
 על המרחפת העיקרית לשאלה למעשה מתכודן בשלטון חלוקת־הכוחות על ששואל מי אולם
בן־גוריון? דויד של שלטונו את יירש מי מפא״י: של המפלגתיים החיים

 הדבר יקרה אם אולם מעשי. באופן תתעורר מתי לדעת מבלי זו שאלה על לענות קשה
 יעבור המעשי השלטון כי לודדאי קרוב יחיד. יורש יקום כי להניח אין הקרוב, בעתיד

 שיכול חמישי, ואדם לבון פנחס אשכול, לוי מאיר, גולדה שרת, משה את שתכלול לחמישיה,
בן־גוריון. סיעת תתפורר זה במקרה אחרות: במלים אבן. אבא או דיין משה להיות

ופרם, דיין נגד אבן אבא עם להתפשר הדרך, בהמשך בידם, יעלה כי מקזזים הסיעה אויבי
 קל יותר הרבה יהיה לשעבר, מושב איש בתור לדיין, והאחרים. פרם נגד דיין משה עם או

 ראש־הממשלה כס אל עינו את הנושא וכאדם פרם. או אבן מאשר כזה במערך להשתלב
 הכוחות עם המועד בבוא להתפשר לנכון ימצא כי יתכן אליו) יגיע אף רבים (ולדעת

בהם. במלחמה כוחו את לבזבז תחת הנגדיים,
 בן־גוריון — מפא״י הפנים המערך על בן־גוריון דויד של דמותו רובצת שעה לפי אולם

מפלגתו. בתוך אבסולוטי מלך מלהיות רחוק עודו אך מלך, שהוא

ר!1ה הונובס
>>62 תשבץ
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ק ״ביתי' ת תגתרת בנוגרה ציג\, א/  בי

 תשתתתי לכקגר הגגתנו רותקה, התיבוץ.
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 בשגי תלוקוב להיתוגו רותקה יכל לא
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 תגותית. כשרות התתתרית בתשבצי רית
 אלה, וכלתית שוי לתתור תצליתןי.) את

 ש־ בתשבץ גוליהת תתוורך.) אל אוא,
התו\. תהת לוו יש לתכרכת. תשלתרי,)
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