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 מעגלים
הציר סביב

יהו־ של החדרים שלושה ירת
ה של השניה בקומה רבינוביץ' שע ן

 אעד. בתל־אביב, 20 מאנה ברחוב בית
 שבקרית הסיסטינית לקפלה כך כל דומה

 שדימו כאלה, היו זאת למרות הוותיקאן,
 ׳שבישלה המרק אדי את השבוע לראות
כ ראש־העיר, לבעלה, רבינוביץ׳ הגברת

 מארובת המיתמר הלבן העשן היו אילו
 הקונק־ ישיבת בתום הסיסטינית, הקפלה

הקארדינלים. של לב
הפו הוא הנעול״) (״החדר הקונקלב

במ חדש אפיפיור הבוחר הקאתולי רום
נסג הקארדינלים שנפטר. אפיפיור קום
 יוצאים אינם הוותיקאן, בארמון אז רים

 שני של לרוב ׳מגיעים שהם עד משם,
 של בחירתו לגבי אחד קול ועוד שלישים

 הצבעה. נערכת יום כל החדש. האפיפיור
 הם אם ההצבעה. פתקי נשרפים יום מדי

 עשן עולה — רטוב קש בתוספת נשרפים
 הקרדינלים כי סימן וזה מהארובה, שחור
 אחד קיבל אם הכרעה. לכלל הגיעו טרם

 ל־ מוסיפים הדרוש, הרוב את המועמדים
מי ואז יבש, קש בתנור ההצבעה פתקי
 ומסמן הקפלה, מארובת לבן עשן תמר

 כי פטר סנט בכיכר המצטופפים להמונים
חדש. אפיפיור נבחר

 לא השבוע, שהיו לפירסומים בניגוד
 יהושע של ביתו מארובת לבן עשן בקע

 בחירת לגבי רשמית הכרעה רבינוביץ׳.
 גולדה של יורשה — הבא ראש־ד,ממשלה

 בלי או עשן עם אבל עדיין. נפלה לא
 ההכרעה הקרוב בזמן תיפול אם — עשן

זה. במקום תיפול היא זה, בנושא
 ראש רבינוביץ/ יהושע של ביתו כי

פנ של החזק״ ו״האיש תל־אביב, עיריית
 המקום הוא העבודה, במפלגת ספיר חס
 מפא״י־ל־ של הקארדינלים מתכנסים בו

 מתקבלות ובו העבודה, במפלגת שעבר
ה אם החשובות. המפלגתיות ההחלטות

 מתבשלות ישראל של המדיניות הכרעות
 ההכרעות ■נופלות גולדה״, של ב״מטבח

רבינוביץ׳.״ של ב״סלון הפנים־ימפלגתיות
 הסלון, בין הבדל כל אין זו מבחינה

 שנות בסגנון פוליטורה ברהיטי המרוהט
 המעוטרת הרומאית הקפלה לבין .50ה־

אנג׳לו. מיכאל של הנודעים בציוריו

 שפנחס הבודדים האנשים אחד הוא סודי.
 מקשיב עיוורת, באמונה בו מאמין ספיר

שבו. התבונה את ומעריך לעצותיו
 יום למצוא ישראל אזרחי עשויים כך,
 אפור מפלגתי עסקן שהיה מי את אחד

 לראש־העיר שהפך עד הקלעים מאחורי
ש מי המדינה, ממנהיגי כאחד תל־אביב,

בממ שר להיות התחזיות כל לפי עתיד
ממוש אחד הוא כיום ושכבר הבאה, שלה

מאחורי־הקלעים. העיקריים החוטים בי
 סביבו המרכזי. הציר הוא רבינוביץ׳

צר, מעגל יש מעגלים. כמה סובבים

מוכ ובלתי אלמונים בבחינת עדיין הם
 כוח מרוכז שבידם אך הרחב, לציבור רים

 ואת גודל את לחרוץ הכוח — איתנים
 בישראל. השלטון פני

כוחם? ומה הם, מי
 הצעירים הגוש,

הסניפים ו
הקארדיגלים את שמאפיין ץץה

או בתואריהם נמצא אינו מפא״י של ■!3

 ההסברה מחלקת יושב־ראש ברוד־חיל,
 נכלל מבטיח מנגנון שכאיש המפלגה, של
רבינוביץ. של בסלון הוא אף

 הביא התל־אביבי, הגוש של מהמעגל
מרכ דמויות שתי רבינוביץ יהושע עמו
מז אלפרט, אורי את שלו: לסלון זיות
 זאב ואת תל־אביב פועלי מועצת כיר

משען. איש ויינר,
ב חלק נוטלים ההסתדרותי מהמעגל

 מזכיר ידלין, אשר הקארדינלים פגישות
עופר אברהם של וחברו העובדים חברת

ן ו ל ס • ץ׳ שר - בי גו בי  מוסד הוא ד
בחוד רק ׳נולד הוא יחסית. חדש | (

 מפא״י שוותיקי אחרי האחרונים, שים
ההתארג נוכח נחרדו העבודה במפלגת

 אחדות־העבודה אנשי של החטיבתית נות
המפלגה. מוסדות בחירת רקע על ורפ״י

 היתה זו חטיבתית שהתארגנות למרות
 עובדה מאשר עיתונאית המצאה יותר

 ימפ־ לאנשי לפתע הבהירה היא ממשית,
 יוכלו בו פורום כל אין עצמם שלהם א״י,
 שלהם המשותפים האינטרסים על לדון

העבודה. מפלגת במסגרת
 התגבש כזה שפורום טבעי רק זה היה
 האחרון השריד רבינוביץ׳, יהושע סביב

וה מפא״י, של לשעבר ״הגוש״ לעוצמת
אנ של הפנים עסקי סובבים שסביבו ציר
 אמר רב. זמן מזה לשעבר מפא״י שי

 רבי- ״אם :המפלגה מראשי אחד עליו
 להמציא היה צריך קיים, היה לא נוביץ׳
 לבו־גוריון; אשכול לוי שהיה מה אותו.״

■מש אשכול, ללוי ספיר פנחס שהיה מה
 פנחס לגבי רבינוביץ׳ יהושע כיום מש

 שלו, המילייה והמביא, המוציא הוא ספיר.
ה ודדשליח הסתרים יועץ היושר, מליץ . 14

וביןוביץ׳ ■הושע של בב׳תו הפגישחו משתתפי - ספיר פנחס שי הקאודינדים
 אלה אנשים. שניים־שלושה עוד רק הכולל

 ספיר, פנחס של הקרובים סודו אנשי הם
 את רבינוביץ׳, עם יחד כיום, המהווים

 אלה במפלגה. שלטונו של הכוח מוקדי
 ד הביניים דור איש עופר, אברהם הם

 מני קלדרון, ודוד עובדים, שיכון מנכ״ל
מח יו״ר שהיה מי לחקלאות, הבנק כ״ל
כשגול העבודה מפלגת של האירגון לקת

 הכספים איש המפלגה, מזכירת היתד, דה
המפל של הכלים אל והנחבא המיסתורי

 מאישי כאחד רבים ידי על הנחשב גה,
במפלגה. ביותר הקובעים המפתח

 סביבו ביותר. המצומצם המעגל זהו
וגד ההולכים מעגלים כמה עוד סובבים

 המעגל של ביותר הגמל שהפורום לים,
איש. 20מ־ יותר ימונה אינו החיצוני

שרובם אנשים :הקארדינלים הם אלה

 קבלני־ היותם בעובדת אלא באישיותם,
מיי מהם אחד כל פנים־מפלגתיים. קולות

מפ במרכז קולות גוש או קבוצת־לחץ צג
להע יכולים יחד כשכולם העבודה, לגת
 העומדים המרכז חברי קולות בעזרת ביר

קולות. ברוב החלטות מאחוריהם,
 המפלגה: של המחוזות מפקדי שם ישנם

 אברהם ח״כ !מירושלים ברעם משה ח״כ
המו מחוז מזכיר זילברברג, (״ז׳ילבר״)

 את בידיו המרכז העבודה, במפלגת שבים
ה שהם החדשים המושבים נציגי קולות

 מאיר ;המושבים בתנועת הגדול רוב
 והקיבוצים, הקבוצות איחוד מזכיר זרמי,

 ח״כ עם שייחד יוספטל, סנטה של יורשה
ה התנועה קוליות את מייצג גרשוני צבי

 אפשר אלה לשניים מפא״י. של קיבוצית
קיבוץ איש צמיר, דב את גם להוסיף

ה האיש משל, וירוחם ;לדור־הביניים
בהסתדרות. מפא״י־לשעבר של מרכזי
 שריד יוסי שבקארדינלים, הצעירים שני
 לקשרי-חוץ המחלקה מנהל חריש, ומיכה

 לא כי אם מייצגים, העבודה, מפלגת של
 שבמפלגת לשילוב חוג את רשמי, באורח

 במפלגה, ההמשך דור חוג — העבודה
 אנשי לבין הצעידה המשמרת בין הנמצא

דור-הביניים.
 של בסלון נוספים ארעיים משתתפים

 המועצה ראש אלון, מרדכי הם רבינוביץ׳
 המחלקה כיו״ר שהתמנה נצרת־עילית,

הפו ממועצת אידלסון, ובבה הערבית,
 בביתו בפגישות לעיתים הנכללת עלות,

רביינוביץ׳. של
מור־ הם הקובעים. האנשים הם אלו

ה ר ש של זו בדי ב עיריית רא בי א ל־ ח




