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ב אימון מביעה מונירותהמפלגה הסיכום:
שהיא. כפי ממשלה,
 מאיי גברת מארחת בבוקר 10 בשער,

 חזן. יעקב ח״ב את רחבת־הידיים בלישכתד.
חשו דברים נרגש. נראה כסוף־השיער חזן
 דווקא: מפא״י למזכירת למסרם בפיו בים

 של המלאים פרטיה את לה לספר בדעתו
 שמעון בין לכן קודם יום שנערכה שיחה
 עמיתו יערי, מאיר לבין רס״י, מזכיר פרם,

 ברחוב יערי בדירת מפ״ם, להנהגת חזן של
 מספר: הוא אביב. בתל כורש המלך

 הבאים: הדברים את ליערי אמר פרס
 למלחמה. מוכן אינו צה״ל הכרתי, ,לפי
 צריד למלחמה. רציניות תוכניות לצה״ל אין

 עכשיו יכול איננו שהוא בישראל, לעם לומר
 בלתי־נימנעת, היא המלחמה למלחמה. לצאת

 שנה לחצי להתחפר צריך לדחותה. יש אך
 שיכול היחידי האיש ולהתכונן. שנה או

 למלחמה יוצאים שאיננו לעם ולומר לבוא
 אני בן־גורוין. זה — להתחפר צורך ושיש
 על זאת לקבל מוכן שבן־גוריון מניח
 הסיכסוך את ולחסל אשכול, עם יחד עצמו
 הדבר שאם אמר הוא אשכול. לבין בינו
 כי ויתברר מפ״ם, דעת על יתקבל לא הזה

 לעמדה מהלכים אין והבסחון החוץ בועדת
 זאת אחר. מקום בשום זאת יאמר לא זו,

 דפיטיסטיות. דעות לזרוע רוצה שאינו משום
 יחד ונתייצב בינינו ישאר ,זה אמר: פרס
במערכה.״' כולם עם

 בעודה חזן, ח״כ עם פגישתה בתום
 עתר״ זה שמעד, אשר בדברים מהרהרת
 כי הפנימי, בטלפון מאיר לגברת מודיעים

 שהיה מי טולקובסקי, דן (במילואים) אלוף
 ההמתנה בחדר נמצא חיל־האוויר, מפקד

 הדקות בשלושים לחדרה. להיכנס ומצפה
 בה מפציר מזכירת־מפא״י, עם שוחח בהן

 להקמת הסכמתה את תיתן כי האלוף,
 היתד, זהה משאלה לאומי. ליכוד ממשלת

 הרכבי, (״פסי״) יהושפט אלוף של בפיו
ש צה״ל, של ראש־אגף־המודיעין לשעבר

 טולקובסקי. אחרי מאיר, גברת עם נפגש
י ★ ★ ★

 בךגוריון בפני חסומה הדרך ם ^
 שגם חדשה, הצעה מעלה הוא עצמו,

 הצעתו: הממשלה. הפלת פירושה היא
 עז כראש-הממשלה. דיין משה את למנות

 הצעה על הזקן התעקש האחרונים לשלבים
בלבד. כשר־הביטחון דיין מינוי את פסל זו,

 בן־ דויד לדיון, מתכנסת יפ״י סיעת
 אצלו ביקר הראל איסר כי מגלה, גוריון
לחזור צריך אתה ״בן־גוריון, לו: ואמר
 המצב!״ לשינזי דרך למצוא או להגה,
 שמצטט כפי בן־יגויריון, של אימרות עוד
נקדימון: אותם

 ההנהגה ישראל. לעם אחראית הנהגה •אין
 ומחוסרת אחריות מחוסרת היא הקיימת
.תבונה .  ממש. של חורבן סכנת ישנה .

 האסון אותה... למנוע אפשר אם יודע איני
 ממשלת־ שבראש יתכן שלא בכך הוא

 שדיין הדבר חשוב שקרן. יעמוד ישראל
בראשה.״ ויעמוד לממשלה ייכנס

ממש: פושט של מימדים לובש המסע
הערבים באחד כי יודעים, מתי־מעט רק

 של בביתו ביקר מאוחרת, בשעה האחרונים,
 לו וסיפר בכיר, איש־ביטחון בחיפה הכהן

 במערכת־הביטחון. השוררים הלכי־הרוח על
ל לפעול שיש במפורש, להכהן, אמר הלה

בכי אנשי־ביטחון המדינית. בהנהגה שינויים
 אחרים אישים עם שיחות קיימו אחרים רים

בצמרת. והשפעה מהלכים בעלי
★ ★ ★

 סיעת־ שלהם. את עושים אדה **געים
 ולראשונה — לישיבה מתכנסת המערך

 של מפלגתו בצמרת סימני־הכניעה מתגלים
 של חברו־למשק לוז, קדיש אפילו אשכול.
כשר־הביטחון. דיין בצירוף תומך אשכול,
 בבניין דיוניה, את מנהלת הסייעה בעוד
 עמוס — ח״כים שני נפגשים הכנסת,

 ליד — מהמפד״ל חזני ומיכאל מרפ״י דגני
 הבית: של תאי־הדואר

 הדברים מישובי־הנגב. עכשיו בא ״אני
 לו: משיב דגני חזני. רוגש נוראים,״ הם

 את תאמר זאת? לי אומר אתה ״מה
 למעלית, אץ חזני לסיעתך.״ הדברים
 בקומת עוצרים הם בעיקבותיו. בשדגני

 גח״ל של בח״כים ופוגשים חדרי־הסיעות
מישיבות־סיעותיהם. יצאו עתה שזה ומפד״ל,
 את ביומנו, תמיר, יוסף ח״כ מתאר

 אלה: ברגעים התרחש אשר
 להבת־ כולו אדומות. עיניו חזני. ״מגיע

 בא כאילו מאובק, הוא קמוצות. ידיו אש•
 וזועק: הח״כים ליד נעצר הוא ממרחקים.

 19ב־ תמים יום של מסיור עתה שב ,אני
 איש. 400 עם דיברתי בדרום. ישובי־הגבול

 לא העניין יותר. להימשך יכול לא זה
 שיתפורר... או שיתפוצץ או מעמד, יחזיק

חדר ליד והולך. גובר חזני של קולו

ילך לא ״זה צועק: הוא סיעת־המערך
 ואלפי רבבות של בשמם מדבר אני יותר.

 ביקרתי אצלם יושבי־ספר, ואזרחים חיילים
 פה? עושים אתם מה שעות. כמה לפני
.יתקומם פן ומהר, החלטה קבלו ״ . . . 

★ ★ ★
ל ^ ע שכו צי  על הפיקוד את לדיין מ

 הרמטכ״ל, מסכים. דיין \£חזיודהדרום.
 כי אם מתנגד, אינו להתייעצות, המוזמן

 שאלת לבירור בעיקר שהות. מבקש הוא
 גביש ישעיהו הפיקוד אלוף של מעמדו

 אדרבא,״ כסגני, לעבוד רוצה שייקה (״אם
דיין). אומר

 פיתרון זה אין כי מבהיר, דיין אבל
 הממשלה. הרחבת של הפוליטית לבעייה

 ראש־הממשלה של הדתיים שותפיו גם
 שפירא משה חיים פיתרון. בכן רואים אינם

רוצה ״העם הממשלה: בישיבת מצהיר,
 ביטחונית אישיות תתייצב שבראש־הביטחון

 המס סן מפלגתו בפרישת ומאיים חזקה!״
כשר־הביטחון. דיין יתמנה לא אס שלה,

 מן מאזשר פרס שמעון אין בעיקר
 של לבעייתו צבאי פיתרון של האפשרות

דיין:
 איש־ עם ניפגש פרם, שמעון רפ״י, מזכיר

 במינוי המצדד נצר, שרגא מפא״י, צמרת
 מלון במסעדת שר־ביטחון, לתפקיד דיין
 פרטי־ את בפניו ומגולל בתל־אביב, ירדן

 מגיע-ים משוחחים הם בעוד ההתפתחויות.
 מזכירות חברי מבין אחדים זו למסעדה
 בשעה שעתיים, בעוד דוחק. זמנם מפא״י.

 לדיון מזכירות־מפא״י להתכנס עומדת ,10
 עמדה לגבש רוצים הם במצב. מכריע
 חברי מבקשים עתה כן. לפני עוד סופית,

 פרטים פרס מפי לשמוע אלה, מזכירות
רפ״י. עמדת על ברורים
המש חיפה, באיזור מפא״י סניף אנשי
 חושי לאבא מטלפנים זו, בפגישה תתפים
 את למנות החלטה נפלה כי לו, ומגלים

 של תפקיד לדיין ולהציע כשר־ביטחון, אלון
 — דבר של פירושו חזית־הדרום. מפקד

 נולדה״ בטרם עוד ממשלת־הליכוד ״ניפוץ
אנשי־חיפה. מסבירים
 את להבטיח כדי הכל, לעשות מורה חושי

בחירת־דיין.
̂־ ־

צ * ת, 2* שו גי פ  הלחצים, השידולים, ה
שה  נבון יצחק בלוויית פרס, קדחתני. ^)נע
 גחי׳ל הנהגת עם מתכנס צור, צבי ורב־אלוף

 ש־ השלושת: בקשת בגין. מנחם של בביתו
 הקרובה, פגישתם בעת מאשכול, תתבע גח״ל

ביטחון. כשר דיין של מינוייו את
 ה־ של מישלחת מצטרפת זו לפגישה

 בן־מאיר. וישראל רפאל יצחק — מפד״ל
 הסוף״ עד ״יתייצבו הס בי מבטיחים אלה

 כשר־הביט־ דיין את למנות תביעתם מאחרי
חון.

 בתוך תיפול ההכרעה כי ברור, לכולם אבל
מזכי מתכנסת כאשר ואומנם, עצמה. מפא״י

מס זה, בעניין נוספת לישיבה המפלגה רות
 אחרי אחד להצלחה. מתקרב הפוטש כי תבר

 מדוע ומסבירים חברי־המזכירות קמים השני,
 חסידי־צירופו עתה והפכו דעתם, את שינו
דיין. של

 שברקת, אימת כל פניה מעווה מאיר גברת
 בתוקף מצדד אליה, ביותר למקורב הנחשב
מבי ״אינני כשר־ביטחון. דיין של במינויו

שר באוזני מזכירת־מפא״י לוחשת נה,״
מלי כשהיא לידה היושב ארן׳ זלמן ר,חינוך,

 מה מבינה, ״אינני ידיה, בכפות פניה טה
הפ נגד כה עד דיבר הוא הרי כאן? קורה
 ראש־הממשלה. מכהונת תיק־הביטחון רדת

ה...״ אינני מבינ
 ליד מתאספת הצהריים אחרי שלוש בשעה

 נשים קבוצתו בתל־אביב מרכז־מפא״י בית
מז נגד מפגינות הן וכרזות. שלטים נושאות

מפא״י. כירת
 מאוחדים בנינו לשנוא, מספיק ״גולדה,

 בו־ קוראת להתאחד.״ רוצים אנו גם בחזית,
זת־ענק.
 אינה מהן אחת רב. אינו המפגינות מספר
 נשים בידי יוזמה זו הפגנה כי מסתירה

 זו. מפלגה אוהדות או תברות־רפ״י
★ ★ ★

ת ה שותפיו מתרחבת. אשכול נגד חלי
 מגישים בממשלה ליבראליינרהעצמאיים ) ן

רח ממשלה הקמת אולמימאטום: הם אף לו
מייד. — לשר־הביטחון דיין ומינוי בה,

 את למסור רבות, בפניות מוצף אשכול
 מד לו כשדיווחה עתה, לדיין. תיק־הביטחון
 וערי־ בקרב הלך־הרוחות על כירת־מפא״י

 מנוס אין כי לדעת, נוכח והוא המזכירות,
 ראש־הממשלה מורד, תיק־הביטחון, ממסירת

דיין. משה את בלישכתו לזמן
 ב־ דיין משה מופיע בדיוק 16.15 בשעה
ושר־ד,ביטחון. ראש־הממשלה של לישכתו
 דיין את אשכול מזמין רבות הקדמות ללא

כשר־ביטחון. לממשלה להצטרף

ומימיה
ן י ד ד י ג
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 והתרבות. החינוך משרד תכניות לפי
ם ^ רי ם מו י אי מ ד ק ם א סי  מנו

ת קרן דיו פנ טי ס

ם רט, חוגי ת לספו ו מנ ה א ק סי מו  ו

ת ק פ ס ם א ם ספרי חינ

 גורדון, גמנסיה והרשמה: פדגוגית התיעצות
 טל. רייגס, רחוב פינת 53 גורדון רחוב ת״א,

17.30—20.00 ,9.00—14.00 יום כל ,248514

ורווקות רווקים סיול
ם קיי ת מי י 26/27.4.1968 ושבת, ששי בי

 מפוארים באוטובוסים
סודר ראס עד סואץ ותעלת עזה לרצועת

למשתתף. ל״י 59.— המחיר
פונה. לכל ישלח פרוספקט

 .67722 טל. חיפה, ,4 סינא אבן חיפה, שירותי לפנות:
ר פ ס ת מ ו מ ו ק מ . ה ל ב ג ו מ

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
ש מנוי שנות המבק ת ל ש כתובתו א  מתבק

ע די ש, שבועיים פך על להו ת מרא  על־מנ
ע ח עיכוב למנו שלו תוו במ ש למעו הע החד

159743 הזה העולם


