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הזמני. — לסיומו מתקרב ראשות־הממשלה על הגדול הקרב
 הפתוח הקבר ליד האחרון השישי ביום שנפגשו גברים, וארבעה אחת אשה היו המתחרים

אשכול. לוי של
 המפלגה בתוך תיפולנה ההכרעות שכל מכאן אחת. למפלגה עתה שייכים החמישה כל

 השפעה שום תהיה לא הישראלי לאזרח זר. מעיני נסתרים יהיו שרובם בתהליכים עצמה,
 בעד להצביע האזרח יצטרך בבחירות כי הבחירות. ביום־ לא וגם כיום, לא — התוצאה על

יחד. כולם נגד או יחד, כולם
כולה. המדינה על אלא מפלגה, על ישלוט לא זו נסתרת בדרך שייבחר הואש אולם

___________מאת________

אמד■ אוד■
 לא ואפילו השרים, כאחד אינו ראש־הממשלה כי עצומה. סמכות לו תהיה כראש־הממשלה,

 חברי שאר כל כנגד שקול יהיה בה בעמדת־מפתח, מצוי יהיה הוא שודים״. בין ״ראשון
בכך. ירצה אם — יחד גם הממשלה
 לדורות, המדינה פני עיצוב של ושלום, מלחמה של בעיות על עצומה השפעה לו תהיה

 בה. הפנימי המישטר קיום של
ראש־ממשלתו. יהיה מי הישראלי לאזרח חשוב לכן

 חמשת של והמדיניות האישיות תכונותיהם את לסקור תמציתי נסיון ייעשה להלן
המדינה. עתיד לגבי חשיבות להן שיש במידה העיקריים, המועמדים

מאירסון). (לשעבר מאיר גולדה השם:
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חזק. ראש־ממשלה גם תהיה היא ועקשנית. חזקה אשר, היא מאיר גולדה :תכונות #
 חודשים כמה כל זקוקה זמן, הרבה מזה חולה גולדה בריאותית. תהיה העיקרית בעייתה
מסוכנת. בצורה בריאותה על להשפיע עלולה התפקיד עומס קבלת לאישפוז.

 באהבה. מלוזה אינו זה כבוד אולם אותה. המכבדים המימסד, חלקי כל על מקובלת היא
 היא גולדה כי מכבר לא שאמר בן־גוריון, דויד של הגדרתו עם בסתר מסכימים הרוב

 שאינו מי כל שונאת גולדה דעתה. על פעם לא אותה מעבירה ששינאתה שינאה, אכולת
מובהקת. נשית תכונה המדיניים לחיים מכניסה היא זו ומבחינה עימה, מסבים

 בהגיון משתמשת היא בנאומיה והפולמוס. הנאום בכושר טמון גולדה של העיקרי כוחה
 מתאים נאומיה וסיגנון למורות, סמינר בוגרת היא יעיל. אך שיטחי הגיון הוי־חומצה,

 אך ביותר, השיגרתי הציוני הטיעון על כלשהי סטייה ללא חוזרת היא לגננת. או למורה
 שאיני אבן, אבא מאשר יותר הרבה משכנעת היא לכן מילה. לכל מאמינה שהיא בה ניכר

אותם. אומר עצמו שהוא לדברים מאמין כשהוא הנדירים במיקדים אף משכנע

לשנוא היודעת אשת גורדה:

ר מוחם ת ספי ע ההדוו״ה ב

 בחו״ל. מקובלת חוץ.*ו־,יא* וכלפי פנים כלפי המימסד, של מצויינת מסבירה היא גולדה
העולמית. העתונוח את תמשוך, אשה, עומדת לוחמת אומה שבראש העובדה, עצם

*־ $ ז^ד
 רוחשת שהיא .!,קיצונן הזילזול למרות דמוקראטית, היא גולדה 5 פנים ענייני •

הסאה. את להגדיש, מבלי אך המע״י, לחיזוק הכל את ותעשה אשת־מסלגה, היא ליריביה.
 רפ״י. אנשי בהשפעת תילחם ומפ״ם, אחדות־העבודה ענייני את תקדם המפלגה, בתוך

פרס. שמעון את ובמיוחד דיין, משה את שונאת היא
★ ★ ★

 על דיבוריב שפירושו הקיים. בקו סטייה שום ללא תמשיך גולדה :חוץ ענייני •
 אותם. יקבל לא ערבי ששום תנאים הצגת תוך טריטוריאליים, לוזיתורים נכונות ועל שלום

 מם־גלת אינה עבד־אל־נאצר. של מובהקת שונאת הפלסטינית. ליישות קיצונית מתנגדת
הערבית. נקודת־ההשקפה את להבין מעוניינת ואינה

 אחד במילימטר אף תתקרב לא אחד, משעל־אדמה אף ישראל תזוז לא שלטונה בימי
למלחמה־רבתי. שוב תתקרב הצורך, בשעת פעולות־גמול תנקוט השלום, אל

 היא המעצמות. מטעם כפוי״ ״שלום של אפשרות כל לסיכול הכל את תעשה גולדה
 עודדה כאשר במוסקבה, ישראל של ׳כשגרירה כהונתה מימי עוד ברית־המועצות את שונאת

הסובייטית. הצמרת של הזעם את שעוררו להפגנות־אהדה, הסובייטית הבירה יהודי את
★ ★ ★

 ראש־ להיות תרצה אם עצמה. בה כל קודם תלויים :לשלטון להגיע פיכוייה #
 מקובלת הבחירות. אחרי בה להמשיך וגם בכהונה, לזכות שתוכל לוזדאי קרוב הממשלה,

הליכוד. בממשלת מע״י שותפי כל על
 כי אם אותה, לשכנע מאוד קשה יהיה ואחרים, בריאותיים מטעמים בכך, רוצה אינה אם
אחר. סביר פתרון שום יימצא שלא במיקרה להפצרות, תיענה כי ייתכן

| המימסד שו המועמד סביר:
 קוזלובסקי). (לשעבר ספיר פינחס :השם
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