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 על לו שתוגש ציפה בן־גוריון בראשותו.

ב שיתערב ומבלי שיטרח מבלי צלחת,
עצמו.
 כי הסתבר הגדול, היום בהתקרב אך
מוכן. יהיה לא השי הכלים. את שברו

ה הסיבוב מאד. שונים כעניינים
אש ללוי האופיינית בתחבולה החל אחרון

 פועלי־ של הקולות שני את קנה א ה כול.
 המורכב ל״גוש״ אותם צירף אגודת־ישראל,

 הקוויזלינגים, קולות 4ו־ מפא״י קולות 42מ־
 אלה קולות 48 בשם הצבאי. המימשל ניבחרי

ש מאחר בממשלה, רוב עתה אשכול תבע
קולות. 46ב־ רק מחזיקה הארבע חזית
 החדשים? הקוויזלינגים שני נרכשו איך
 — תת־שר כהונת הובטחה כהנא לקלמן
 המנוח, מינץ לבנימין הובטח מאשר פחות

 למפא״י. פא״י את שמכר הראשון
 מזכירות בישיבת הכל. היה לא זה '"'אולם
 לפרטי ביחס אלמוגי נשאל כאשר מפא״י,
 שונים״. בעניינים ״עזרה על דיבר ההסכם,
 מלוזה רב־משמעי, חיוך עוררה תשובתו

 לאוזן מפה המסובים. אצל בקריצות־עין,
 בסכום התבטאה נה הש העזרה כי נמסר
המזומנים. לירות אלף 750 של עגול

 היה כי התברר שעות 24 תוך .2 מינוס
 סירבה פשוט חזית־הארבע מקח־שוא. זה

 השר מפא״י. גרורי את לקואליציה לקבל
 מר־ קביעה וקבע התעורר אף רוזן פנחס

 עם בקואליציה מוכן הוא אין חיקת־לכת:
 ביטול נגד המצביעים ערביים, קוויזלינגים

הצבאי. המימשל
 כל יותר. חמורה היתד, אחרת תוצאה
אוטומ להפסיד עלול פא״י, עם המתקשר

 הסיעות שתי כי אגודת־ישראל. את טית
ב מינץ, של מעשה־הבגידה מאז שרויות,

ניצחת. איבה
 כי הגירסה נפוצה אגודת־ישראל בחוגי

 רשת- להקמת תמיכה לפא״י הבטיחה מפא״י
 רשת־ על להשתלטות או משלה, חינוך

 לשני כיום המשותפת (״העצמאית״) החינוך
האגו הודיעה ההסכם, בהיוזדע האגודה. פלגי

 אם לחזית־הארבע. להצטרף מוכנה היא כי דה
ה קולות 50 יעמדו זה, איום יתגשם

ה וגרורותיה. מפא״י קולות 48 מול חזית
שניים. הנקי: הפסד

הת זה רקע על והנהג. השגריר
 וארבע מפא״י של הגדולה הישיבה קיימה

 הלא- המשתתפים כל התרשמות המפלגות.
 כה מפא״י נראתה לא מעולם מפא״יים:

עלובה.
אומלל. נראה המשא־והמחן, אמן אשכול,

 ישב לידו כי בעצמו. בטוח היה לא הוא
ה שעות בכל פיו את פתח שלא האיש

 לגמרי ברור היה אלמוגי. יוסף ישיבה:
 בן־גוריון. של אישי כקומיסאר בא שהוא
הסי את הזכיר ״זה הנוכחים: אחד סיפר

 שאינם סובייטיים, שגרירים על פורים
ה כי שלהם. הנהג בנוכחות לדבר מעיזים

למע מנהל והוא המ.ח־.ד., שליח הוא נהג
 השגרירות!״ ענייני את שה

 עוקב בן־גוריון כי משוכנע היה אשכול
 חשבונות לסלק כדי להכשילו, ומבקש אחריו
 כן על ח־עדת־השבעה. הפרשה מימי ישנים

 דרש הוא הנוקשה. מעמדתו אשכול זז לא
נכשלה. והישיבה למפא״י, רוב

הצלי בינתיים למפא״י: היחיד ההישג
 ועדת־החקירה ישיבת לדחיית להביא חה
ה שורת את המכינה המפלגות, שש של

 היתד, זו דחייה האנטי־מפא״יים. חוקים
הרת־סכנות.
 שונה היה לא המצב ריקים. תיקים

 עם אשכול שניהל הדו־צדדיות, בשיחות
 ניסה אלה בשיחות מפלגות. כמה נציגי

 אך תיקים, תמורת המפלגות את לקנות
 בשטח אפילו כי בעלבונות. נראו הצעותיו

עלובים. פירורים רק אשכול זרק זה
 תיקי הונחו הכללית המכירה דוכן על

קת _ חדש תיק וגם והחינוך, החקלאות  י

 בתיירות כי — ריק תיק זה היה התיירות.
 נער־החצר קולק, טדי כשליט־יחיד שולט

תפ יהיה שר, עליו יתמנה ואם ביג׳י, של
שר של כתפקידם מתוכן, ריק השר קיד

ושר־הדואר. ד,משטרה
 אם — מעניינות, ההצעות היו זאת בכל

 בישיבה עובדו הפרטים אחרת. מבחינה כי
שמ גם בה ונוכח בשדר,־בוקר, שהתקיימה

 סילוקם למעשה: היה, פירושם פרס. עון
 מבלי מתפקידיהם, אבן ואבא דיין משה של

 אחרים. תיקים להם למסור אפשרות שתהיה
להק מוכן היה בן־גוריון אחרות: במילים

 שיכהן פרס, שמעון את להציל כדי ריבם,
ש בן־גוריון, שר־הבטחון. כסגן להבא גם

ו זה, במשרד הנעשה על מושג כל לו אין
 אינו פשוט לו, להקדיש זמן לו אין שגם
עליו. לוותר יכול

 — בדיין לבגוד מוכן היה פרם ואילו
ממנה. התעלם לא שדיין עובדה

הכשלונות, כל למרות סודי. הפכם
 אלא מיואש, במצב־רוח מפא״י היתד, לא
 לא במפא״י איש פאטאליסטי. במצב־רוח רק
 קיוז הכל אך הנס, יתחולל איך ידע
 כך הארבע, חזית סבלנות. רק דרושה כי

במאו או במוקדם להתמוטט, מוכנה סברו,
בתמרונים. להמשיך צריכים בינתיים חר.

 לולא אפשרי, היה לא זה עצמי בטחון
 תקום שלא לגמרי בטוחה מפא״י היתה

 קרוב זה? בטחון בא מניין קואליציית־ניר.
 סודי בהסכם טמון היה הפתרון כי לוודאי

ו מפא״י בין אחת, ידיעה לפי שנכרת,
 הדתיים התחייבו זה בהסכם המפד״ל. צמרת

 מפא״י. בלי לממשלה להיכנס שלא הלאומיים
 את מראש מפא״י להם מכרה זה תמורת

הרב עם יחד והסעד, הפנים הדתות, תיקי
ה השמנים התקציבים וכל הראשית נות

בכך. כרוכים
מחזית־הארבע, לפרוש העזה לא המפד״ל

 מצד מלמטה, חזק לחץ בה קיים היה כי
 משה חיים את שהזהירו המפלגה, צעירי

המפ בצמרת חורמה עד שיילחמו שפירא
 המפד״ל בתוך בעקרונות. תבגוד אם לגה

פנימיות. בחירות השנה, להיערך, מדות ע!
להצ מעולם התחייבה לא המפד״ל אך
לקואליציית־ניר. טרף

 קפאון למעשה, נוצר, כך אכילס. עקב
 לא אך מעמד, החזיקה חזית־הארבע גמור.
 יעיל. נשק ללא מפא״י את להכניע יכלה
הכ תיתכן לא מראשי, ברור שהיה וכפי
ממש בהקמת ממשי איום ללא מפא״י נעת
בלעדיה. לה

להפ ברעיון מפא״י שיחקה זאת תחת
ולב המנדאט את להחזיר הפוך: איום עיל
 הרכבת את להטיל המפא״יי הנשיא את קש

 חרות כי מקזזה מפא״י חרות. על הממשלה
 ש־ בלבד זו לא ממשלה. להקים תוכל לא

יח השמאל שגם אלא תצטרף, לא המפד״ל
ב קולות ייאבד פן לחרות, יד לתת שוש

בהסתדרות. הבאות בחירות
השמאל. של עקב־אכילם שזה ידעה מפא״י

 ואחדות־העבודה מפ״ם שצמרת בעוד כי
 אין הרי מפליאה, ועקביות תקיפות מגלות

 המוני בקרב יעילה הסברה כל מנהלת היא
ההס שלה. מפלגותיה בקרב ואף הפועלים,

 אך הבחירות. ביום למעשה, נפסקה, ברה
 קשה יהיה הנפשית, הקרקע הכשרת בלי

חרות. עם ברית־הגנה להקים
 התפקיד יוטל אם ורשא. כגטו כמו

 היוזמה תחזור תיכשל, חרות ואם חרות, על
ה בפני המפלגות את תעמיד אז למפא״י.
 (רחבה לממשלה ולהיכנס להיכנע ברירה:

 או רוב, למפא״י יהיה בה מצומצמת) או
 למלח־ ולצאת החמישית הכנסת את לפזר

 לא כי שהוכח אחרי חדשה. מת־בחירות
 המפלגות וכי מפא״י, בלי ממשלה תיתכן

מ ממשלה להקים מסוגלות אינן האחרות
 לאומית, אנדרלמוסיה יוצרות ורק שלהן
גדול. בנצחון לזכות מפא״י תוכל

ל בגלוי הדבר את אשכול אמר השבוע
 מעמדתם. אותם הזיז לא אך השמאל, נציגי

 להתחמק, יוכלו לא השמאל ראשי גם אך
 בפניהם הברירה ההכרעה. מן ימים, לאורך
 של דיקטטורה ברורה: אך אכזרית תהיה
 או הבטחוניסטית, והכת בן־גוריון דויד

 אדיר לחץ הפעלת תוך חרות, עם ממשלה
להצטרף. הדתיים על

ש בנטוב, מרדכי שעבר בשבוע אמר
 גם מפ״ם: בקרב נר, לאחרי עולה כוכבו
 ובית״ר השומר־הצעיר לחמו ורשה בגטו

המשותף. האוייב נגד במשותף

יחסי־חוץ
הברירה לקראת

 לעמוד ישראל ממשלת עלולה בקרוב
 בצרפת להכיר האם מכאיבה: ברירה בפני

סאלאן? של בצרפת או דה־גול 1ש־
 יש רשמית. הבעיה התעיררה לא כד, עד

 בישראל יש אמנם לצרפת. אחת ממשלה רק
 לתמוך המדינה על כי הסבווים גורמים

 ראשי סוסטל, ובז׳אק שאל במורים דווקא
 לא הם גם אך באלג׳יריה, המתמרדים

 רשמי. במישור זאת לעשות הציעו
 רגע. בכל להשתנות עשוי המצב

 האינפיר־ לפי כי מחר. של ההפיכה
 מציפת. המגיעה ביותר המוסמכת מציה

 של ההפיכה לפרוץ יום בכל עתה עלולה
באלג׳יר. הצרפתיים המתמרדים

)8 בעמוד (חמשו

 למחרת עוד הזד. העולם שטען וכפי •
הבחירות.
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