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מצלמות לחג מתנות
 תם׳ 72 אוטומטית מצלמה

 אוטומטית מסרטה ל״י; 170
 לנוער מצלמות ל״י; 180מ־
 סרטונים ספרית ל״י! 40מ־

 פרוז׳קטורים מ״מ; 8 חדשה
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במדינה
ה ל ש מ מ ה

ת חו ט ב ר ה ר ק מ ב
 לאחרונה רווחת המפד״ל עסקני בקרב
ל שותפיהם כי הבלתי־נעימה, ההרגשה

ב מתחשבים אינם הממשלתית קואליציה
 הדתית המפלגה של המיוחדים קשייה

 ורא־ בראש מתרכזים, אלה קשיים לאומית.
 מעורבים בה השוחד, פרשת סביב שונה,
רפאל. ויצחק שפיגל יהודה
ש המפלגה, של מושבעים חברים גם

ה העסקנים כי למחשבה מזמן התרגלו
 כשלג, טהורים אינם בערכי־הדת סוחרים
מס של הציבורית המשמעות מן זועזעו

 השוחד. בפרשת גולן משה השופט קנות
 יש כי המפלגה, צמרת החליטה כן על

 גמרו הם מישקל־נגדי. ליצירת משהו לעשות
ש מחודשת, בהסתערות לפתוח אומר

 דתיים הישגים לזכותם לרשום להם תאפשר
 עיני יעוורו האמינו, אלה, הישגים נכבדים.

מסתייגים.
 הם חדשים. היו לא ההסתערות יעדי
 כינון עם שנחתם בהסכם במפורש, נקבעו

 שנים. כארבע לפני הנוכחית, הקואליציה
 את מחזק והוא בוצע ההסכם מן חלק

ש חלק עדיין נותר אך הדתית. הכפייה
 ה־ החליטה עתה הממשלתי. במקרר הוקפא
לבוחריה. כמעדן ולהגישו לחממו, מפד״ל

ק ש. כלי חו נ צרי העיקרית המנה עו
 נועד זה חוק השבת. חוק להיות כה

 הארץ, בכל ציבורי רכב תנועת לאסור
והמש המוניות נוסעי רבבות לחיפה. פרט

 או הים לשפת שבת מדי הנוהרים איות,
 להישאר חייבים יהיו המדינה, למרחבי

 מוסדות בידור, מקומות בבתיהם. להבא
 יורשו לא — מסעדות אפילו — תרבות
בשבת. הקהל את לשרת

 שר על־ידי הוכנה זו ברוח הצעת־חוק
 נתקלה מיד אך ורהפטיג. זרח הדתות

 אלון, יגאל העבודה שר של כהסתייגותו
 הוא לשבתון הנוגע חוק כי קבע אשר

 הוא גם כי על־כן, הוסכם משרדו. בסמכות
הוקפא. והעניין בנידון, הצעת־חוק יגיש

ה את לחדש ורהפטיג ניסה פעם מדי
 סדר־ על נערמו תמיד אך בחוק׳ דיון

 הרבה בוערים נושאים הממשלה של יומה
 השהייה זו אין כי הבין, כאשר יותר.

 שותפיו, מצד תכסים־התחמקות אלא טכנית
 מזורז לטיפול העניין את להעביר דרש

 לסדר־ כפוף שאינו הקואליציוני, במישור
 של ועדה הורכבה הממשלה. של יומה

 למצוא כדי מפא״י־אחדות־העבודה־המפד״ל,
מהיר. מוצא

 אולם באופק, השבוע נראה לא המוצא
 ישראל התחבורה שר של חדשה הצעה

 את יותר עוד לסבך הבטיחה בר־יהודה
 השבת, חוק לחקיקת הסכים הוא העניינים.

ק זה יהיה כי הציע אך חו  הצהרתי״, ,
 כמו משהו למפיריו. עונשים קביעת ללא
 מסוג בחוק תהיה העצמאות. יום חוק

המסו ביום־המנוחה ממלכתית הכרה זה
 מנוחה תיכפה לא זאת עם יחד אך רתי,

 חופשיים. אזרחים על דתיים מטעמים זו
 והדיון הרעיון, את עיכלה טרם המפד״ל

מסיומו. רחוק נשאר
ת. ו ד ש ח  המפד״ל של שניר, דרישה ה

 ל־ הניתנים ההיתרים מספר צימצום היא
 זה סעיף גם בשבתות. לעבוד מיפעלים

 יכלו לא ולכן הקואליציוני, בהסכם כלול
 במיקרה כמו אולם לה. לסרב שותפיה

 נושאים תמיד נמצאו השבת, חוק של
 להקים הוחלט כן על לדיון. יותר דחופים

הבעייה. את שתבחון מיוחדת, ועדה
 המיוחד עוזרו הועמד הוועדה בראש

 ערכה מאז שרף. זאב הממשלה, ראש של
ישי כל עם אך ישיבות, מספר הוועדה

 וקשה יותר, מסובך שהעניין הסתבר בה
 של עסקנים כמה סיכום. לידי להגיע

 בחשדו־ כדי־כך עד לכת הרחיקו המפד״ל
 הוא כאילו שרף את שהאשימו תיהם,
 של בדרכה מיכשולים בכוונה מערים

הוועדה.
כ להתפרצות,. השבוע גרם זר, תיסכול

מוכ שאינם המפד״ל ראשי הודיעו אשר
 מספיקה הכנסת אין אם יותר. לחכות נים

ה עבודתה במסגרת בדרישותיה לטפל
 מיוחד. למושב להתכנס עליה שוטפת,
ה את להעביר כדי הפסח, חג בפגרת
בהם. חפצה המפד״ל אשר חוקים

ה את לכנס המפד״ל של סיכוייה אולם
 אך קלושים. היו מיוחדת לישיבה כנסת

 בטחון כל אין — הכנסת תכונם אם גם
 דיוניה את אז עד תסכם שהקואליציה

 בו לשלב עד המפד״ל, בדרישות שלה
ה לאישור הצעות־חוקים להביא תוכל

כנסת.
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מפא״י. של עשירית
 היטיב ושר־הבטחון ראש־הממשלה אולם

 הקרובות, השנים במשך שלטונו, כי לדעת
 צירי של אי־רצונם או רצונם על יכון לא

 המבוקש. האשראי את לו להעניק הוועידה
לכ יש שלטון במתנה. ניתן אינו השלטון

 עובדות לבצרו. יש בו להתבסם וכדי ביש•
 משמעותן במלוא אשכול ללוי התבררו אלה
 לקיר שנלחץ בעת חודשים, כחמישה לפני

להת אז נאלץ הוא מפלגתו. עסקני על־ידי
 להרכיב המשימה את עצמו על וליטול פטר׳

מחדש. הממשלה את
 אשכול לוי של השלטון כיבוש מיבצע

שלבים: בשלושה התנהל
ה המנגנון טיהור — ראשון שלב •

 עמדות שתפסו בן־גוריון, מאנשי ממשלתי
 בו זה, שלב הבכירה. הפקידות בקרב מפתח
 לראשות אשכול של חזרתו עם מיד הוחל

אד של לניטתולם במקביל התנהל הממשלה,

 נצר נשאר אשכול, נגד וצעיריו, בן־גוריון
 חוסל. לא נצר אולם עורער. שלטונו במיעוט,

המפא״יי. המנגנון עדיין נשאר בידו
 בידיו, אשכול שריכז המוחלט הרוב מול

 כוח ניצב המפלגה, של הנבחרים במוסדות
 במנגנון המפתח עמדות כל כמעט כי נגדי.

 תומכי שהם אנשים בידי הוחזקו המפלגה
 הכספים אנשי במפא״י. שהתגבש המיעוט
 נישולם נצר. של בשליטתו נשארו והארגון

 במקומם, אשכול נאמני והכנסת מעמדותיהם,
הבאה. המשימה היתר,

מ בעיקרן נבעו זו משימה של קשייה
להש כדי העמדות. לאיוש אדם כוח חימר
 לאנשים זקוק אשכול היה המנגנון על תלט
 מחוננים שיהיו אלא נאמניו, רק יהיו שלא

 ו־ מסירות אירגון, יכולת כמו: בסגולות
 החצי־צעירים מול בינאישי. למגע כישרון

 להציב צורך היה בן־גוריון, של ד,שאפתניים
 שיוכלו ביצוע, כושר בעלי נמרצים, צעירים

שכנגד. הצד עם להתמודד
 מאורגן גוף כל ניצב לא אשכול מאחורי

 הדרושים. האנשים את לספק מסוגל שהיה
 במציאות קיימת היתה לא ביג׳י״ ״צעירי מול
לגבש כדי אשכול״. ״צעירי של כת שום

ה□ אדה

אריאלי אריאלאליאב ליובה
עצמה. בממשלה ביג׳י שי

המפ העורף הבטחת — שני שלב •
 הנבחרים המוסדות כיבוש באמצעות לגתי

 זכה בו אחוז, 59 של הרוב מפא״י. של
הפר לעניין בקשר מפא״י, בוועידת אשכול

 שלישים שני של רוב יצירת לו איפשר שה,
 במרכז, — המפלגה מוסדות של הדרגים בכל

שלה. הצמרת ובלישכת במזכירות
 ה־ המנגנון כיבוש — שלישי שלב •

 המפתח עמדות לכל תומכיו והחדרת מפא״יי
 בה שהמערכה החזית זוהי המפלגה. במנגנון
 לפני שהחלה אחרי בעיצומה, עתה נמצאת

 לוי עתיד הסימנים כל לפי מספר. שבועות
המער בשתי שניצח כשם בה, לנצח אשכול

הקודמות. כות
 את לאבטח זו בזירה נצחון עתיד האם .

 שמא או האגפים, בכל אשכול של שלטונו
 פירהוס? נצחון יריביו, כדברי זה, יהיה
 ו־ — כזה נצחון ״עוד כי: טוענים הללו

מפא״י!״ תהיה לא מפא״י
★ ★ ★

המנגנון עד ההשתלטות

 מעמדות אנשים לקבץ צורך היה כזה, כוח
 במתכונת עשויים שאינם אנשים אחרות,

ה מן הרבה אין עצמם לבין ושבינם אחת,
משותף.

רא קבוצה לגבש אשכול הצליח לאחרונה
 החלוץ חיל את המהווה צעירים, של שונה
 מהם, שניים המפא״יי. המנגנון לכיבוש שלו

 אשכול ניסה עופר, ואברהם אליאב אריה
 הצליח הוא אך הצמרת. ללישכת גם להכניס
 חיל פשט זאת כנגד אליאב. את רק להכניס
 אליאב במנגנון: המפתח עמדות על החלוץ

 גולומב דויד האירגון; מחלקת כמנהל מונה
 (״אל״) אריאל ההסברה; על כממונה מונה

 של הבחירות קרן כמרכז מונה אריאלי
 ועדת ליושב־ראש מונה ידלין אשר מפא״י;

 לתפקיד הוצע עופר ואברהם הצעיר, הדור
הבחירות. מרכז
 עשויים ששמותיהם אלה, צעירים הם מי

 הם מה אשכול? של שלטונו תחת להתפרסם
 החדשים? בתפקידיהם להצליח סיכוייהם

★ ★ ★
לאיראן מערד

• ה הקרב הוא מפא״י מנגנון על ,רבל ן
ביותר. והחשוב קשה ) ן

ה השליט הוא מפא״י של הקבוע המנגנון
 על חולש הוא השלטת. המפלגה של אמיתי
 רק ולא השנה, ימות בכל המפלגה סניפי
 כלפי המפלגה את מייצג הוא הכרעה. בשעת

 אותן ההנאה, טובות כל תלויות ובו חבריה,
לתומכיה. להעניק השלטון מפלגת מסוגלת

 אחת דמות רק זאת להבין היטיבה כה עד
ארו שנים במשן נצר. שרגא — במפא״י

 מנגנון של יכול הכל השליט הוא היה כות
 נחשב עצום, כוח כך על־ידי ריכז ד״מפלגה,

 הקלעים שמאחורי בחוטים העיקרי כמושך
 בוועידת ההצבעה תוצאות כולה. במפלגה

 של למעמדו מוחצת מהלומה היוו מפא״י
דויד לצד התייצבותו למרות נצר. שרגא

 היא ביניהם, והמרכזית הבולטת דמות *■*
 החמישה. שבין היוצאת־דופן הדמות גם | (

 מי ליובה, ).43( אליאב (״ליובה״) אריה זהו
 מספר ושהוביל ב׳, עליה ממארגני שהיה

 הכיר הוא אשתו (את לארץ מעפילים אוניות
 ביותר הנאמן המקורב הוא מהן), אחת על
אשכול. על

אי דינאמיות, ביותר: הבולטות תכונותיו
 במובן וביצועיזם אישי יושר צרוף, דיאליזם
 סגן־אלוף שהיה ליובה, המילה. של החיובי

 שנים לפני היה העצמאות, במלחמת כבר
 כיושב־ בתפקידו אשכול של מזכירו רבות
ב הסוכנות. של ההתיישבות מחלקת ראש

אשכול. של אמונו את רכש זה תפקיד
 של האירגוני בכושרו שהכיר אשכול,

נכבדות. משימות מספר עליו הטיל אליאב,


