
בחלוו״ה אלון •גאל
 בשום בוחל שאינו אדם כמוהו, מאין גס־רוח הוא בי סבורים הבלתי־ספורים ןנויביו

בדרכו. מבשול כל לדרוס המוכן אמצעי',
 וכשר־האוצר, כשר־המיסחר־והתעשייה כהונתו בימי לזולת. סמכויות בנקל מעביר אינו

 ההחלטות כל את קיבל ביותר, הקטנים לפרטים נכנס המשק, ■ענפי בכל ידיו במו שלט
שעות־עבודה. יודעת שאינה ובחריצות למיספרים פינומנלי בזכרון נעזר כשהוא בעצמו,
 הוא במישהו, או במשהו מעוניין הוא אם מחיר. יש דבר ולכל אדם לכל כי מאמין ספיר

. הידיעה. בה״א החומרני האדם אוחו. לקנות ניגש
 לקליטה. המפריע מובהק. צפון־פולני במיבטא מדבר לנאום. יודע ספיר אין אשכול, כמו

מצומצם. קהל בפני בייחוד משלו, כוח־שיבנוע לו יש אשכול, כמו אך
 נאומי־ העובדות. ידיעת על בעיקר בהסתמכו בחריפות, עונה הוא אותו, כשמתקיפים

 ורומס רודפיו כל את השור דורס בה למלחמת־שוורים, דמו בכנסת למבקריו שלו התשובה
לדייסה. הפיכתם עד אותם

 הגישות מסתיר זה מופגן זילזול אך עתונאית, ובביקורת בפופולריות גמור זילזול מפגין
לאויביו. מסוכן אדם בלתי־שיגרתית. נקמה ולתכנן איבה לנטור יודע ספיר ניכרת.

★ ★ ★

י #1 נ י י נ ם ע  לנקוט מסוגל דזקנה. הגווארדיה מן פחות אך דמוקראט, הוא ספיר ן פני
 על ישמור אך מפלגתו. מנגנון את ולהשליט ביקורת להשתיק כדי דראסטיים אמצעים

הדמוקראטיות. המסגרות
★ ★ ★

 מפ״ם מאנשי יותר הרבה בממשלה, ביותר המתון האדם הוא ספיר :חוץ ענייני •
שוחרי־הסיפוח.

 לכל חריף מתנגד העצום. הבטחוני העומס מחיר את להעריך יידע הוא כראש־הממשלה,
 לשוק־העבודה ע־בים המוני ושיכניס דו־לאומית לאימפריה ישראל את שיהפוך רעיון

.'#11'* הישראלי.
 לסיום חדשות להצעות עניינית ובצורה צלולה בדיעה להתייחם עשוייה ספיר של ממשלה

 ציחצות־ בה יהיה לא אבן.—אשכול ממשלת דוגמאטית פחות תהיה היא במרחב. המשבר
 להיות מתיימר אינו משרד־הבטחון, כמנכ״ל איש־בטחון שהיה ספיר, מיותר. חרבות
האלופים. בידי הצבא את ישאיר מצביא,

★ ★ ★
ואם התפקיד, את לקבל תסרב גולדה אם סבירים, לשלטון: להניע סיכוייו #

״י ״י*., ״ , זדיידו■ רפ״י או ;אלוזז >וחדות-ד;זרודד. ל;<מז> הססהיד 0^ לייחוד *וי י1 *'

 פופולרי הפחות הוא המועמדים, מכל המימסד. של הידיעה בה״א המועמד יהיה ספיר
העסקנים. בין פופולרי והיותר הציבור, בקרב
תעשיין, כל לספיר. ציבורי או פרטי חוב חב שאינו אחד אדם אף אין המימסד רחבי בכל

 אי־פעם קיבל במפלגה, עסקן כל והממלכתי, הרסתדרותי במשק פקיד כל איש־משק, כל
 מע״י, אחד. כל של מחירו את הזוכרת עצומה תיקיה הוא ומוחו דיו, כ כלשהי טובת־הנאה

 השוואה ללא אותו תעדיף מקצועיים, בעלי־שררה של מקצועית אגודה וראשת־ בראש שהיא
 ובין המימסד של האינטרס שיקולי בין התחרות איפוא, זאת, תהיה אחר. מועמד כל על

פופולריות. שיקולי
 למדינה חשובים ענייני־הכלכלה כי המדינה את לשכנע ספיר צריך לשלטון, להגיע כדי

 הבחירות, אחרי מייד זו ברוח שיפעל לצפות יש לפיכך ימדיניות. ביטח־• מענייני יותן
הקשה. הכלכלי המצב שוב יבלוט כשממילא

הגשם סיבות נץ הווו ארון:
פייקוניץ׳). (לשעבר אלין יגאל :השם

.50 הגיל:
(משחה). תבור כפר :הלידה מקום

★ ★ ★

ת •1 ו נ ו כ  לא אך ראשונה, ממדרגה פוליטיקאי מעמיק. לא כי אם מאוד, פיקח :ת
 המונים, מלהיב אינו אדם״. וכל דבר ״כל להיות מסוגל קיצונית, גמישסת בעל מדינאי.

 טיפות בין ״ההולך אדם כרצונו. להפעיל מסוגל הוא אותו מאוד, רב אישי בקסם מצטיין אך
הגשם״.

 ממנו החלים אך שנים, כמה לפני מהתקף־לב סבל חברי־הממשלה. כל בין ביותר הצעיר
האחת. בעינו מסויימת עצבנית תנוער מלבד כליל,
 בעת להרחיבו הספיק הוא אך צר, ההשכלתי בסיסו אבן, זולת המתירים, כל כמו

 של טגב נציג יהיה רבים. בריטיים גינונים גם לעצמו סיגל בה באוכספורד, לימודיו
העולם. כלפי המדינה
 מן בהרבה מאמין מפוכחים. ויועצים מוכשרים אנשים סביבו סובל צ־ת, לעבודת רגיל
 באופן מעשיות בעיות השוקל אדם שדה. יצחק כמו אנשים מפי בנעוריו, שספג הערכים
 כמפקד ביצועי. בתפקיד החלטות להחליט מסוגל עמדה. וקובע שונות דיעות שומע ענייני,

 מהכרעות זאת, עם נזהר, צה״ל. בתולדות ביותר המוכשר המצביא אולי, היה חזית־הדרום
מראש. בטוחה אינה שפופולדיותן מהפכניות,

 רבות. וירידות עליות ראה בהן שנים, הרבה מזה רבה בעקשנות לראשות־הממשלה חותר
 על מקובל מפלגת־העבודה. ולהקמת אחדות־ר,עבודה לחיסול הביא זו ראייה מתוך

 כראש' הנוכחי מעמדו את שלב, אחרי שלב לו, שהנחילה המפלגה, של הזקנה הגווארדיה
בפועל. ממשלה

★ ★ ★

 נטייתו מתחריו. מרוב יותר דמוקראטי הנפשית, במהותו הוא, אלון :כיפ5 ענייני •
 הוא זו, מבחינה אחד. כל של אוזנו את ולסבר כולם, עם בשלום לחיית היא הטבעית
אשכול. לוי של אמיתי ממשיך
 יחיה הדתיים, עם יסתדר פנים. במערכות דרמאטיים זעזועים יהיו לא ממשלתו. תחת
הדורים. ביישור ביותר מוכשר ההסתדרות. עסקני ועם הפרטי הסקטור עם בשלום

★ ★ ★
 לעמדות■ נדחף אך אחת, ובעונה בעת ו״יונה״ ״נץ״ להיות משתדל חוץ: ענייני #

 נחשב הוא הערבי בעולם ההתנחלות. של המכרעת לשאלה ביחס בייחוד קיצוניות ניציות
 אינו אחד ערבי שאף אלון״, ל״תוכנית שניתן העולמי הפירסום אחרי קיצוני לנץ עתה
לוזיכוח. כבסיס לקבלו לחלום אף יכול

 : שהוא תוכניתו, של האופרטיבי״ ״השלב ביצוע את לדחות יוכל לא לשלטון, יגיע אם
 את מייד יגביר זה דבר חברון. ואיזור ביקעת־הירדן רחבי בכל ונרחבת כללית התנחלות

חמורות. בינלאומיות השלכות לו ותהיינה מלחמת־הטירור,
 אם ספק אך הערבים, עם להידברות אידיאלי כאיש עצמו את רואה ערבית, הדובר אלון,

 תהיה הטבעית נטייתו כזאת. הידברות לפתיחת הדרושות בעמדות לנקוט עדי־ מסוגל הוא
 במשה להתחרות יהיה שעליו גם, מה בסאטוס־קוד. להמשיך וממילא באלה, הכרעות לדחות

הסיפוח. אנשי כל על המקובל דיין,
★ ★ ★

 המתנגדים כל את סביבו ללכד יצליח אם טובים, לשלטון: להגיע סיכוייו 0
דיין. לעליית

 לו אין כי ספיר יחליט אם מפא״י. של הוותיקה הגווארדיה בעמדת כולו בל תלוי הדבר
 יהיו אחדות־העבודה, לאיש זו עמדה למסור שאין או אלון, של המהירה בעלייתו עניין

 להביא יוכל וספיר, מאיר גולדה לתמיכת יזכה אם זאת, לעומת קלושים. אלדן של סיכוייו
 דיין את לדחוף עלול הוא זד, במיקרה .60ס/סכ־ של ברוב מע״י, במרכז ברורה להכרעה
מרה. ולמלבמת־בחירות לפרישה,

המון מלהיב בודד זאב דיין:
קיטאיגרודסקי). (לשענר דיין משה :השם

).54 לו ימלאו במאי נ9<ב״ 53 הגיל:
דגניה. :הלידה מקום

★ ★־ ★
 הידועה (התכונה מרחוק המונים להלהיב הכישרון בעל בודד, זאב :תכו;**! •
 לקבל צוות, לבנות הכישרון 'ללא אך ביוונית), האלים״ ״מתנת דהיינו ״כאריזמד,״, בשם
לבני־אדם. בסבלנות לדה־יחס או עצות

 אינטליגנטי אדם בלבד. מיידיים, מעשיים, בעניינים לטפל המסוגל בלת־־שיגרתי, מוח
נכו פתרונות המיקרים ברוב מספק מכך: כתוצאה לחלוטין. ב׳־תי־אינטלקטואלי אך ביותר,

 בעיות, לראות, אפילו או פתרונות, לספק מסוגל להיות מבלי קצר, שבטווח לבעיות נים
 דמויית קרובות, לעיתים עצמה את הסותרת בלתי־שימתית, פעולה מכאן .—או שבטווח
זיג־זאג.
 צוות בשום לא ואף עקרונית, השקפה בשום קשורה שאינה בלתי־מוגבלת, אמביציה בעל
 ומנוגדות, סותרות דיעות בעלי אנשים אצל עיוורת הערצה לעורר מסוגל קבוע. אנושי

לגמרי. הפוכות מגמות מתוך ללא־תנאי, לו ל-,המסר המוכנים
 המעורר אך ותיסכול, יאוש אי־ביטחון, של בתקופות אליו פונים שההמונים מהסוג אדם
כתיקונם. בימים סתורים פחדים

★י ★ ★
י • נ י י נ ם ע  הוא שבו הקיצוני הזילזול בלתי־דמוקרטי. בעיקרו, הוא, דיין :פני

 האדם את המציין הנפשי המיבנה את ממנו שולל ולהשקפות, למוסדות לבני־אדם, מתייחס
באמת. הדמוקרטי

 זילזולו את הסתיר לא בסדר, לכנסת הפורמלית גישתו היתד, שר־הביטחון שבשיר אף
הטוב. במיהרה מיותר שהוא מיטרד, בכנסת רואה הוא כאיש־מזושה. בההדיביה■ הגמור




