
 מקרית־ בזו זו יתנגשו מפא״י פלגי כששני
אילת. ואת שמונה
? מי עדר  קבעה מלחמת־הו׳,שמצות לא נ

ב שבאה ההצבעת אלא יחסי־הכוחות, את
 המיסם־ חצות. אחרי וחצי שעה עקבותיה,

 ההתמוטטות על מעידים מאלפים, היו רים
המיעוט. בשורות הגוברת
 270 חברים. 306 מונה מפא״י מרכז

 הצביעו מהם 203 בישיבה. השתתפו מאלה
 אנשי גירוש שפירושן: הרוב, הוןלטות בעד

 29 נגד. הצביעו 9 המפלגה. מן המיעוט
נמנעו.
 לגבי אלה מיספרים של משמעותם מר,

המיעוט? כוח
 בישיבה. השתתפו המרכז מחברי 88ל4
 לוקחים אם השתתפות, של גבוה אחוז זהו

 ישיבה בכל הקבועה ההעדרות את בחשבון
 הנמצאים מיספר החולים, מיספר פוליטית:

וכוי. בחו״ל,
 מכן, לאחר לטעון ניסה פרם שמעון

 עם נמנים לישיבה באו שלא אותם שכל
ל גייס המיעוט כי שטות. זוהי המיעוט.

ב שראו חבריו, כל את הישיבה קראת
 בן־גוריון דויד רק סופי. מיבחן מעמד
נעדר. עצמו

 ויש פרס, בטענת אמת היתד. אפילו
 למיעוט, והנמנעים הנעדרים כל את לצרף

 אשכול בעד בהרבה. משנה זה היה לא
 מכל 6670' שהם הנוכחים, מן 757־ הצביעו

 את לצרף היה אפשר אפילו המרכז. חברי
 — המרכז מחברי 347, — האחרים כל

 מאז ניכרת ירידה זאת היתר, הרי למיעוט,
בוועידה. הקולות מן 387ל־ המיעוט זכה

 של האמיתית המשמעות 'אחדזיןם. 14
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המיעוט. לגבי
הצ הישיבה בראשית הנוכחים מן 757־

 הצביעו 3.37־ רק אשכול. בעד ביעו
 — והשאר נמנעו. 117־ המיעוט. בעד

 הישיבה, ראשית אחרי הסתלקו — 10.77־
 המסתלקים כי מניחים אם ההצבעות. לפני
ל אותם ומצרפים המיעוט, חברי הם

 הטוב במיקוד. כי מסתבר נגד, מצביעים
 אינו שוב המיעוט של כוחו כל ביותר
 בראשית הנוכחים מן 147ל־־ אלא מגיע

הישיבה.
ב שנשארו 117, אותם שייכים לאן
 זה מאוחר בשלב מהצבעה? ונמנעו מקום

 לקוות יכול המיעוט אין שוב הפילוג, של
 שתי על הפוסחים אותם של לתמיכתם
 במוקדם בוודאי, יצטרפו, אלה הסעיפים.

מצבי היו אחרת החזק. לרוב במאוחר או
המיעוט. עם זו מכרעת בהצבעה עים

 על המיעוט, ירד מעטים שבועות תוף
 במפלגה. היותר) (לכל 147ל־, 387מ־ כן,
 והוכחה — לסיכוייו רעות מבשר אות זהו

 במאבקים המנגנון של ההשפעה ליעילות
זה. מסוג פנימיים

ו חנ אנ ״ ״ ם! עי ד  הדבר פירוש אין יו
 משקף המפלגה בצמרת המיעוט אחוז כי

חברי־השורה. בין אחוזו את
לבחי עד שנותרו החודשים בארבעה אך
 המפלגה של האדיר המנגנון יופעל רות

 המהססים על ישפיע הנמוכים, בדרגים גם
הקרו בימים יוצאו, כאשר והכדאיניקים.

ה הג׳ובים מן המיעוט אנשי כל בים,
מקומו. היכן אדם כל יבין מפלגתיים,
 לא והוא דומה, מנגנון יהיה לא למיעוט

 הוא משכנעות. הבטחות להבטיח יוכל
ה בהגברת תקוותיו את לתלות יצטרך
ההדדית. השינאה בהעמקת מתח,
 הכהן: דויד המרכז בישיבת שניבא כפי
 חלקה כל עקרונות? על תילחמו ״אתם
 קיבוץ, כל תפלגו, עדה כל תאכלו! סובה

בבחי לנצח יהיה נחוץ .אם מושב! כל
 יודעים אנחנו תעשו! עוול כל — רות
בחירות!״ זה מה

ל ש9מר-נ איש כ
.משם. דויד ״וילך  וישמעו .

 וירדו אביו, בית וכל אחיו
 כל אליו ויתקבצו שסה. אליו

 לו אשר איש וכל 'איש־מצוק,
 ויהי מר־נפש, איש וכל נושה,
כ״ב) א', (שמואל לשר.״ עליהם

 בן־ דויד אל מתקבץ מפא״י מאנשי מי
םי• גוריון?

 מפא״י במרכז הסופית .ההצבעה בעיקבות
 את לסווג הרוב אנשי ניסו לעיל) (ראה

 של העצמאית לרשימה שיצטרפו העסקנים
 שהם מסקנה לכלל הגיעו הם בן־גוריון.

סוגים: לשלושה שייכים
 בן־גוריון, של מושבעים מעריצים #

 חשבון, כל ללא המנהיג בפולחן הדוגלים
אחד־בדורו. גו והרואים

 בלי מחנהו אחרי הנגררים טיפשים •
 לקפוץ השכל להם היה שלא מפני רצון,

נסתבר כאשר האחרון, ברגע העגלה מן

 הפוליטית לקאריירה קץ שמים הם כי להם
שלהם.

 את במפא״י. השיגו שלא מרי-הנפש, •
 לדעתם. להם, המגיעות עמדות־ההשפעה

הרוב. את מהווים אלה
נוספים.• סוגים שני לצרף יש לכך
ל סיכוי להם שאין ההרפתקניים, •
 והמקווים המפלגה, בסולם במהירות עלות

 את לקצר יוכלו בן־גוריון ברשימת כי
 לאיש סיכוי כמעט שאין בעוד הדרך.
 ברשימת־המוע־ ריאלי במקום לזכות חדש
 ברשימת המקומות פנויים המערך, של מדים

בן־גוריון.
 שלא השניה, ישראל של החמולות •

 מקומיות בעמדות־שלטון לזכות הצליחו
 לגבור זו בדרך והמקוות מפא״י, מטעם

באשכול. הקשורות השולטות, החמולות על

ת איש מ א ה
 כי בשמחה השבוע הכריז המיעוט מטה

 נוטש הוא כי חדשה; לדירה עובר הוא
 אל־על בבניין הקטנים החדרים שני את
 לבניין למרחב. ועובר פילץ, אריה של

 ממול, שניבנה פילץ, של החדש מיגדלות
 הערב בעיתוני״ גן־רינה. קולנוע הריסות על

 תרם פילץ המיליונר כי הידיעה פורסמה
למיעוט. החדרים 35 את

 במיעוט?״ לתמוך מיליונרים מניע ״מה
יומיים. כעבור פילץ נשאל

שאני אמר מי כל, ״קודם נעלב. הוא

תצפית
כן־ רשימת כסיכויי לפגוע עשוי שרת משה של מותו •

 לפי גיל של המכון על׳ידי שנערך דעת־חקהל, מחקר הגיע זו למסקנה גוריון.
 האפשרויות אחת היא כי גיל קבע שרת, פטירת לפני עוד .בן־גוריון בקשת

ברשימה. שתפגענה
ה הסוכנות הנהלת ליושנדראש תתמנה מאיר גולדה •

 להעברת מכובדת דרך בכך רואים ז״ל. שרת משה כמקום יהודית,

 ניכר פער קייס כי לדעת נוכח אשכול שלוי אחרי אחרות, לידיים משרד־החוץ
ברית־המועצות, עם ביחסים בעיקר נולדה, של שיטותיה לבין וסיגנונו דעותיו בין

 לה מאפשר שאינו גולדה, של בריאותה מצב שניה: סיבה והערבים. גרמניה
 בעיקבות למשרד־החוץ שבאה גולדה, משרד־החוץ. של היומיומי בעומס לשאת
.וביוקרה בדרגה ירידה זו בהעברה תראה לא שרת,

 מוכשר, ודובר טכנאי בו רואה אשכול שלוי אכן, אכא :הכא שר־החוץ
עצמו. אשכול על-ידי שייקבע הקו את שיבצע
מקומם על לוותר שרים כמה לשכנע ינסה שאשכול יתכן •

, ת ס נ כ  מקומות לפנות הכוונה: זאת. למרות לשרים שימונו הבטחה תוך כ
המועמדים. ברשימת

 התחמושת מן חלק זהו בן־גוריון; את יתקיף הככיר הקצין •
המחודשת ההודאה הפרשה. בעניין התקפת־ננד שםל בשקדנות אשכול לוי שמכין

 הקצין, הוראת לפי מיסמך זייפה אומנם כי השבוע וקבעה שחזרה המזכירה, של
י־דעתגילו יפרסם הבכיר הקצין של עורך־הדין יכ לכך צפה התחלה. רק היא

בפרשה. נוספים ים לגילו וכן בן־גוריון, של הטיעון בסיס את שיהרוס מפורט,

זה רקע על לנח״ל. בהמוניהם יצטרפו לא המושבים מורדי •
נגד האשמות רבים כשבפי עצמם, לבין המורדים בין חמור פילוג לפרוץ עומד

ש העסקנים קבוצת
גח״ל. עם התקשרה
העס קיבלו בינתיים

ב התומכים קנים
 30 ליברלים—חרות
מ־ למימון ל״י אלף

בטוש־ סע־הבחירות

גח״ל. לטובת בים

מזיא עסקן־המורדים
בראש הועמד מנהלל

זו. פעולה

לא גח״ל •
חוק־ את יתקוף

המסעיר השבת,
הקו הציבור. את

ינקוט בו הפרו־דתי,
להוד בתקווה הגוש,

המפד״ל עם קשרות
כבר הבחירות, אחרי

גילוי לידי יבוא
מובהק
חירות
ראשון
מרכזי
רלים
אחד

ברגל?״ לך כואב ״ווזה
 שלי שחשבון־הבנק בטוח לא אני מיליונר?

זאת.״ יראה
למיעוט?״ תרמת ״מדוע
למיעוט? שתרמתי אמר מי כל, ״קודם

 נדבן? אני ממתי שאתרום? פתאום מר.
 אני לי. שמשלם למי חדרים נותן אני

 השמצה שזו ואומר חוזר אני ביזנסמן.
 במיעוט. תומך שאני מתועבת ועלילה גסה

 ביקשו אנשי־המיעוט משקרת. העיתונות
 בבניין חדרים 35 להם שאשכיר ממני

 ,בבקשה.׳ אמרתי, ,בכסף׳ מיגדלות.
 לבניין כידוע, לעבור, צריכים היו ״הם
 ברגע התחרטו אבל פתח־תיקווה, בכביש

 בטוח אני טלפון. שם אין כי האחרון,
ה ברגע שלי בבנין יתחרטו גם שהם

 רקן ממש גמור יהיה הוא כי אחרון.
 חתמנו לא עוד בכלל, וחצי. חודש בעוד
 דיבורים.״ של בגדר רק זה חוזה.

 הרוב?״ איש אתה ״ובכן,
 הגבות את הצידה והסיט נעלב הוא

 העיניים על ישר לו שנפלו העבותות,
 איש שאני אמר מי כל, ״קודם הכחולות.

 ההגנה ואיש הייתי, ההגנה איש הרובל
 חן מוצאת לא מפא״י של דרכה אשאר.
 נגד הם הפילוגים האחרון. בזמן בעיני

רוחי.״
 המיעוט?״ איש אתה ״ובכן,

 גסה!' .השמצה נעלב. הוא
 אתה?״ ״מי

אמת!״ איש ״אני

 במלחמת־הב־
 רמז עצמה.

 שני בישיבת :
 והליב־ חרות

 מנה השבוע,
את הדוברים

 של הכפייה חוקי
הז אשכול, ממשלת

חוק־הרופ־ את כיר
לשון־הרע, וחוק אים
בהבלטה נמנע אן

את ברשימה מלכלול
חוק־השבת.

 בתי■ רוב נגד לצו־על־תנאי, כקשות של ארוכה שורה •
מיד העליון בית־המשפט את תעסיק בארץ, הרכנייס הדין

 על בן־מנשה, יוסף טורן־הדין של בקשות אלה תהיינה הפגרה. אחרי
 נמצאות עתה פרטיים. נישואין של באישורם מלדון בתי־הדין של התחמקותס

 במיקרה הרבנים. על־ידי סוף ללא נדחה עליהן והדיון כאלה, בקשות 12 בטיפול
 לדחות כדי יום, אותו של המשפטים כל את בצפת הרבני הדין בית דחה אחד,

אחד. בתיק הפרטיים הנשואין של כשרותם על ההחלטה את
 תחנות־דלק של בעלים כמת נ הדת בחזית אחרת התפתחות •

 בנתניה ששופט־השלום אחרי בשבת, לפתחן האפשרות את שוקלים בתל־אביב
דתי. שמקורם עירוניים לחוקי־עזר תוקף שאין קבע
ח מלחמת־יורשיס • פי  המפלגה, מנהיג כי •וגרר במפד״ל. ת
 רפואיות. מסיבות תפקידיך את למלא עוד מסוגל אינו שפירא, משה חיים

התפת חלה כן כדי תוך אולם בשווייץ, בחופשת־הבראה עתה שוהה שר־הפנים
 מצב מדאיגה. בצורה נחלש שלו כוח־הראיה כאשר במצב־בריאותו, שלילית חות

 ביניהם יתחרו מקומו על הממשלה. מן לפרוש שפירא את להכריח עלול זה
שחור. בנימין וחבר־הכנסת בן־מאיר, ישראל ד״ר סגן־שר־הפנים

 קבלני־ מגדולי אחד של לעזרתו חשה הממשלה כי יתגלה •
 בירושלים, בעיקר הפועל הקבלן, מפשיטת־רגל. להצילו כדי הבנייה,

 של פשיטת־הרגל כי שחששו אחדים, בנקים מנהלי גדולים. בחובות הסתבן
 הזמינו אלה משרדים משרדי־ממשלה. כמה על לחץ הפעילו בהם, תפגע הקבלן

 שאיפשרו גדולים, סכומים מראש עבורן לו שילמו עבודות־בניין, זה קבלן אצל
חובותיו. בגילגול להמשיך לו

 רביעי כמועמד יופיע תל־גיבורים, גיבור רפאל, יצחק •
כ רפאל יוצג המפד״ל של במסע־התעמולה לכנסת. המפד״ל ברשימת

 גיבור הדתיים את להפתיע עשוי זאת לעומת המשפטי״. היועץ של ״קורבן
 עוד לפרסם, עשוי במעשיהו, עונשו את המרצה שפיגל, יהודה הפרשה. של אחר
 שונים אישים עם הקשורות שערוריות של שורה שיגלה ספר הבחירות, לפני

כמפד״ל.
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