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 הוצאתה אחרי חזקה, אישיות בידי הקליטה למסירת להתנגד יכול מי קליטה. על ם

הציבור? בעיני הבזוייה הכושלת, היהודית הסוכנות
 אישיב כמה אך בראשו, יעמוד מי דובר לא משרד־הקליטה. הקמת על במע״י הוחלט

 מכל לסלק מכבר לא שהציע הממורמר, בן־אהרון יצחק חורם. שהגיע עצמם את י
 שהוא חשב — )70( וגולדה )73( אשכול כגון — 70 לגיל מעל אדם כל ביצועית

 במע׳יי, מרד־הצעירים לנושא־דגל לאחרונה שהפן אליאב, (״ליובה״) אריה החדש. השר
סגן־השר. יהיה שהוא

 בשם בהשיבו שר־הקליטה, היה כבר כאילו בכנסת לדבר אלון יגאל התחיל שעה תה
הצעות־לסדר־היום. על זלה

 במיוחד. הפתיע לא זה הקליטה, ענייני את לידיו יקבל אלון יגאל כי נודע כאשר י,
פופולרי. ואפילו טבעי, נראה

 התחבאה שמאחוריה - מסך־עשן רק היה שזה נפתבר יופתע, ז,
ההפיכה. של האמיתית כנית

 בנוסף או שר־העבודה במקום שר־הקליטה, להפוך עמד לא אלון שיגאל מפני כל, ים
 סגן־ראש־הממשלה. לדרגת לעלות עמד הוא שר־ר,עבודה. הונח

 יהפכו לא שאולי קליטה, בענייני רק יטפל לא סגן־ראש־הממשלה בתור כי נתברר ית,
 המסורים אחדים״, תפקידים ״כמה גם לידיו שיקבל אלא ועצמאי, חדש למיניסטריון

ראש־הממשלה. בידי
יותר. הרבה־הרבה יגאל את עניינו אחריב״ תפקידים ,,כמה ותם

סגן? לידי מחר למסרן ושאפשר — ראש־ר,ממשלה בידי כיום המסורות הסמכויות הן
 האנרגיה ועדת באמצעות בישראל, הגרעיני הפיתוח ענייני כל

צומית.
ישראל. לערביי הנוגעים העניינים כל על החולש ערביים, לעניינים היועץ

עצומים. ותקציבים השפעה בעלי מפויימיב, שרותים על הפיקוח
 חשוב למכשיר להפוך היכולה אך מדולדל, אבר כיום שהיא כלכלי, לתיכנון הרשות

 הכרזות להכריז מקום, בכל לבקר הכל, על לדבר מוסמך סגן־ראש־הממשלה לכל: על
 ברודף״ להיראות מבלי — העולם ברחבי מישלחות בראש לעמוד שהוא, נושא :ל
לא־לו. לעניינים הפולש ום

והכו ראש־הממשלה מתמיכת הנהנה ראש־הממשלה, בגן ויצור:
 ליחבי* מרכזי נושא במדינה, מרכזית דמות להפוך יכול השליטים; ,

תשומת־לב. המושר מיבצע לכל האפוטרופוס ופירפומת, ור
 הממלכה מן קטן חלק רק יהוו לקלוט, מי את אין שבה בתקופה בייחוד הקליטה, ייני

לאלמוגי. למסור גולדה הציעה התחבורה או העבודה תיק את ואילו הזאת. :נציאלית

הארוכות הסכינים ליל

 כולה. המדינה צמרת הזדעזעה המתוכננת, ההפיכה של היקפה כל נתברר אשר
 חדשות. כוונות חדשות, זוויות בה גילו כן המוצע, בשינוי להרהר שהירבו ככל

 תריסר לפחות בו היו שניים. או אחד יעד דק להשיג נועד לא גאוני, מיבצע כל וו
 הארוכות״. הסכינים ״ליל על בירושלים דיברו ושם פד, שונים. ז

ביותר: הבולטים היעדים לה
כך - ביוקרתו לפגוע מבלי השלטון, מן כהדרגה אשכול את להרחיק

במפא״י1דש1£פיצוץ על שלם :,ג־

למשל,
בגלל יפלו ולא יוזנחו, שלא כדי

 עוד צורך, יהיה ואם — בכבוד הבמה מן לרדת ויוכל ,כיושב־ראש־ו־,ממשלה לשמש שיוסיף
, , , הבאות. הבחירות ערב
ה ששלטון מבלי - ורענן צעיר יותר אימאז׳ כולה לממשלה לתת $

, במאומה. ייפגע זקנים
ראש״הממשלה בידי החשובות הסמכויות מיצוי להבטיח $

 הגרעין ענייני ועל המסויימים השרותים על בפיקוח
דיין). של ידיו וכגון בלתי־רצויות לידיים זו הזנחה
 דרכו את לבלום כדי דיין, של רציני כמתחרה אלון יגאל את לבנות $

 בעיקר אלא כסגן־יאש־הממשלה, הרשמי מעמדו בתוקף רק לא יעלה אלון לשלטון. דיין של
להח העשויים הבחירות, עד שנותרו ורבע שנה במשך לבצע, יכו< שהוא למיבצעים הודות

ההזדמנויות. את לנצל יידע אם — הפוליטית הבמה _למרכד אותו זיר
 שאר של לרצונם .׳.ניגוד לממשלה, אלמוגי יוסף צירוף על־ידי רפ״י את לפלג ©

למפא״י. ב?ותר והמקורב ברפ״י, ביותר השמאלי האיש הוא אלמוגי אנשי־רפ״י.
ץ את לדפוק # ע מ  לכל ,3 מם׳ כאיש נחות, מעמד סופית לו ולקבוע פר© ש

 בגלל אותו מתעב אשכיל יגם ומעולם, מאז פרם את שונאת גולדה רס׳־י. אנשי בק היותר,
אוהב. הוא אין שאותו פרם, למען יילחם לא דיין כי קיוותה גולדה נגדו. הכרזותיו

- מזביר־ההסתדרות לתפקיד אלמוני של מועמדותו את להביר ©
 המתנגדים מחזית רן־אחרון את שיוציא דבר בן־אהרון, יצחק בשביל זו מישרה ולפנות
הוותיקה. לצמרת

 לאהרונד. חזר אלמוגי בי הוותיקים, לצמרת שוב חושי אכא את לקשור ©
חושי. משפחת לחיק
 ממשלת״ישראל כי וואשינגטון, את ובייחוד העולם, את לשכנע 9
 פירסום ההפיכה, ערב ניתן, זה לצורך הערבים. עם להסדר ומוריה שוחרחרשלוס היא

 להחזיר מטרתה שעיקר מכיודן בעולם, חיוביים להדים שזכתה אלון״, ל״תוכנית מירבי
הירדן. לאורך בלתי־מיושבת ורצועת־אדמה מירושלים חוץ המערבית. הגדה כל את לירדו
לסילוקה. להביא אף ואולי הלאומי, בממשלת־הליכוד גח״ל את להחליש *

? צפרדע לבלוע איר :גח״ל#

 ברירה בפני הועמדה גחז׳ל כי ביותר• המחוכמים מן היד, גח״ל כלפי טככ״ס ך*׳
שליליות. אפשרויות שתי בין אכזרית ) ?

 אחרי מממשלת־הליכוד־הלאומי, גח״ל את לסלק רוצים מפא״י ותיקי כי נודע מכבר זה
 במוחה לחוסיין. הגדה את ולהחזיר האמריקאי לתכתיב להיענות יש כי הדיעה שהתגבשה

מח של רקע על שיסתלקו מדוע אותם, לסלק יש אם המחשבה: עלתה גולדה של הפורה
וליסאות? חלוקת־שלל יהיה שהרקע יותר כדאי לא האם רעיונית? לוקת

 של הדשה הלוקה בה שאירעה הממשלה'מפני מן נח״ל תפרוש אם
 כריב־של״ בציבור הדבר יתפריש - חדש שר אליה וצורף תפקידים,
ה את לבלוט נאלצת■ היא ולכן בכך, מעוניינת אינה גח״ל כיסאות.
צפרדע.

 יש כיום יותר. קשה כמצב עצמה את תמצא היא — הצפרדע את בולעת היא אם אולם
 האחרות. המפלגות שרי שבקרב ה״ניצים״ בעזרת בממשלה, רבה השפעה גח״ל לשרי

בממשלה. גח״ל שרי קולות ערך את יותר עוד יוריד לממשלה, נץ, שאינו אלמוגי, של צירופו
 חולמת אינה הסיפוח, לעקרון צמודה חרות והליברלים. חרות בין הבדל יש כן: על יתר
 לקבל רוצים היו גדרים,1מ כלכליים אינטרסים המייצגים הליברלים, כיסאות. על כרגע

 ונגררים בסיפוח, ליבם בקתר דוגלים אינם מהם שרבים גם מה השלטון. של נתחים לידיהם
בגין. עם הקשר בגלל רק הסיפוח נדרך

 מן להיחלץ כדי הצפרדע או? תבלע גח״ל וכי גח״ל, פילוג יימנע שהפעם לוודאי קרוב
דחייה. רק זוהי אבל להם. שהוטמנה המלכודת

 הלאומי הליכוד בהחלט. ספורים זו בממשלה גח״ל ימי בי ספק אין
 לו נוחה לשעת־פושר מחכה רק הצדדים מן אחד וכל למעשה, התפרק

לתעמולתו. המתאים רקע על לפרקו, כדי
זה. רקע על אפשרית לפרישה כהכנה תוכנית־אבן, נגד בחריפות השבוע יצאה כבר החת

פרס בשמעון כפולה בגידה :רפ״י#

ההתחכמות. לשיא גולדה״ ״מיבצע הגיע זו בזירה רפ״י. על הונחתה העיקרית מכהמ
 העממי המועמד הוא שכיום בעוד דיץ. משה היה המיבצע של העיקרי המיועד הקורבן £ ?

דרכו. את שיחסום שני, מועמד לצידו להעמיד המינצע בא לדאשות־הממשלה, 1 מס׳
״״לא :ולהניד לקום דיין היה יכול לא גח״ל, כמו אולם !

הוא: ראשון מושכל !הקיים, במישטר כי יודע הוא ברפ״י. שלו הלקח את למד דיץ כי
 בראשי־הממשלות בוחר העם לא במפא״י־רבתי. להיות צריך לשילטון, להגיע שרוצה מי

 דיין הגיע למפא״י בחוזרו !רק במידבר. היתד, רפ״י מפא״י. של המנגנון אלא בישראל,
העליון. השילטון אל לנקודודזינוק

 - ממע״י פרש אילו או ממשרד־הכיטחון, השבוע דיין התפטר אילו
 שעות 24 תוך מתמנה היה רבין יצחק עצמו. על הדץ את חורץ היה

 לחזור כדי דיין, נוסג טוב, חייל כמו לכן, החדש. לשד־הביטחון
אחר. במועד להתקפה

פרשת־השבוע: של הכמוסים הסודות אחד זהו כהרף־עין. המצב את הבין הוא
 כי אמד דיין השינוי. על לו והודיע מראש לדיין טילפן אשכול לד

 המיבצע עמד שבה לישיבת״הלישכה, לבוא יכול אינו מטעמי־בריאות
 שהתפוצץ אחרי למינויים. הסכמתו את נותן הוא אולם להתאשר,

להסכמתו. פומבי לתת שלא ממנו וביקש לאשכול דיין טילפן העניין,
קבל־עם. בתבריו־לשעבר לבעוט רצה לא ודיין — ברפ׳׳י שערורייה פרצה בינתיים ני

 ובגידת אלמוגי התמכרות דיין, בכניעת להם שנראה ממה הזדעזעו רפ״י אנשי ואכן,
פרם. בשמעון שניהם
 פרם את לגאול היה יכול לשר־הביטחון, דיין כשנתמנה פרם. את מעולב אהב לא דיץ

 מלחמת־ של 1 מם׳ הקורבן פרם, של גורלו זאת, עשה לא הוא םון־שר־ו־,ביטחון. ולמנותו
אותו. עיניין לא ששודד,ימים,

 העובדה את ולקבוע — לממשלה לחזור רצה מכבר זה בפרס. התחשב לא אלמוגי גם
 כיום מגיע אין לרפ״י כי פרס. ולא — הוא יהיה העת, בבוא רפ״י, של השני השר כי

הבאות, הבחירות אחרי יגיע לא גם ואולי — שלישי שר
 שהדאיגה סערה, נולדה כך אנשי־רפ״י. שאר לאהדת וזכה הפוליטיים, הייו על להם פרם

 החרמת על המכריז מיכהב על ראשי־רפ״י שאר עם יהד התם אותה, לפייס כדי דיין. את
מע״י. צמרת ישיבות
להתפטר. יוכרח שלא בתנאי - מעשה כל לעשות מוכן היה הוא

הח את הסתיר לא חבריו־לשעבר, החלטת על בגלוי ציפצף הוא יותר. אמיץ היה אלמוגי
 ויעץ אלמוגי עם נפגש כי לראדיו הדליף דיץ אולם לו. המוצעת ד,מישרה את לקבל לטתו

אנשי־רפ״י. עם לריב שלא לו
 לבית־החולים והובהל ברע לפתע חש השבוע, חבריו, בפני עמדתו על להגן שנועד לפני

 התאושש ואלמוגי זאת, אישרו לא הרופאים בהתקף־לב. לקה בי השש היה בירושלים. הדסה
השתנתה. לא היסודית עמדתו אבל במהרה.


