
מ לשעבר, המפא״יי הגוש מאנשי כבים
 ה־ מנציגי ולשילוב, ההמשך דור אנשי

ב בהיעדרם בולטים והסניפים. פרפרייה
הפי ועיירות היפה נציגי הם זה פורום
ל יש בלעדיהם שגם נראה אולם תוח.

 מאחוריו המלכד מכריע כוח זו קבוצה
ה מפלגת מרכז מחברי 50סמ־ס/ למעלה
עבודה.

 שמחלק הגוף
ת ^ העוגה א

 לכל שמשותף מה כי ספק ין 4̂
 היא רבינוביץ״׳ של ״הסלון אנשי

המדי בעמדותיו מסוייגת הבלתי תמיכתם
 שר־ה־ של והמפלגתיות הכלכליות ניות,
 המפלגתי העורף הם ספיר. פנחס אוצר
 בתוך שלו והחיים הדם עורקי הם שלו.
 כוחו סוד הם העבודה. מפלגת של גופה

 הוא באמצעותו ספיר, פנחס של ושלטונו
 להמליך ממשלות, ראשי להכתיר יכול

 בלתי־ תקציבים ולקצץ לשרים, גנרלים
ניתנים־לקיצוץ.

 זו נאמנים חבורת של הפגישות אבל
לגי או מדיניים לדיונים מיועדות איגם
מת הם כלשהו. בתחום אידיאולוגיה בוש

 משתייכים שהם למעגלים בהתאם כנסים,
 ראש־ אשת רבינוביץ׳. של בסלון אליהם,

 וביסקווי־ עוגיות יתה, להם מגישה העיר
 אופי נושאת כשהפגישה לפעמים, סים.
 גם רבינוביץ׳ מגיש אינטימי, יותר קצת

קוניאק.
 הספה על תמיד שרוע עצמו דבינוביץ׳

 את מרים רגל, על רגל מרכיב שבסלון,
 מחזיק מצחו, אל עבי־העדשות משקפיו

 הטלפון כשמכשיר ניירות, ערימת בידו
לימינו. ידו בהישג תמיד נמצא
 הסלון אנשי את מכיר שאינו מי רק
ב להעלות יבול פגישותיהם, אופי ואת

מ באחת להחליט עשויים הם כי דעתו
היום ונחליט נדון בואו : פגישותיהם

גול אחרי הבא ראש־הממשלה יהיה מי
 עולים אינם אפילו זה מעין נושאים דה.

בס והשיחות הדיונים זה. בפורום לדיון
האינטר אבטחת על בעיקר סובבים לון
 במוסדות לשעבד מפא״י אנשי של סים

 על שונים, בדרגים מינויים על המפלגה,
 בקיצור: מפלגתית. פנים מדיניות גיבוש

ה העוגה חלוקת על הממונה הגוף זהו
מפלגתית.

את כוח  לקר
ההכרעה שעת

 בין־ להפוד זה גוף עשוי זאת עם חד ^
 לראש- ספיר פנחס לבחירות למטה רגע

 אפילו■ לקבל צורך אין כך לשם הממשלה.
רצו את יביע ספיר פנחס אם די החלטה.

בכד. נו
 והפיר־ הידיעות כל למרות זה, בשלב

לח מעוניין ספיר פנחס אין עדיין סומים,

 רבי- של ״הסלון של הפורום את שוף
בו. הבלתי־מסוייגת תמיכתו ואת נוביץ׳״

 טאק- כולן סיבות, וכמה כמה לכך יש
 ראשות־ על המיועדת במלחמה טיות,

הממשלה.
 כי בהכרזתו עומד עדיין ספיר פנחס

 ואינו מועמד עצמו את רואה אינו הוא
הבא. ראש־הממשלה להיות רוצה

 וזורק זו מהצהרתו בו חוזר היה אילו
 הדבר היה ההתמודדות, לקלחת שמו את

נוחים: בלתי מצבים לכמה מביא
 אישית עצמו את ושף1.י היה ספיר #
 ראשות־המם־ על במלחמה יריביו כלפי
ל יריב כביכול, כשאינו עתה, גם שלה.

חרי להתקפות מטרה משמש הוא תפקיד,
 עלולות אלה התקפות אישי. באופן פות

 משה לעבד בעיקר ישליך, אם להחריף
הכפפה. את דיין,
 בשלב להגיע מעוניין אינו ספיר •

 למרות מאיר. גולדה עם עימות לכלל זה
 לא המדינית בתפיסתו כי סוד זה שאין

 יריבה שהוא אלא איחה מסכים שאינו רק
וה המדינה טובת כי סבור הוא העיקרי,
 לשאת תמשיך שגולדה מחייבים מפלגה

 אין כי כשיווכח רק הניתן. ככל בתפקידה
 לפרוש, בדעתה איתנה גולדה וכי ברירה
 אי על מהודעתו בו לחזור ספיר עשוי

ראש־הממשלה. לתפקיד התמודדות
 את לחשוף עדיין מוכן אינו ספיר י•
 מפלגת מוסדות בתוך להתמודדות עצמו

 לבנות יותר לו נוח זה בשלב העבודה.
 כוח ולגבש מאחורי־הקלעים כוחו את

 ופיר- רעש ללא ההכרעה, שעת לקראת
סוס.

הורסים
האליבי את

 אנשי הכחישו בגללן הסיבות הן לה
בתקי השבוע ״ רבינוביץ׳ של ״הסלון

ה הפגישות על הידיעות את מרובה כה פות
 שקיבלו, ההחלטות ועל ביניהן נערכות
גול של כהונתה בהמשך לתמוך כביכול,

 לרשת ספיר פנחס שייאות עד מאיר דה
מקומה. את

 כמו ההכחשות, היו זה שבמקרה אלא
 רבינוביץ׳ של הסלון נכונות. הידיעות,

 החלטות לקבל צריך אינו הוא אך קיים.
נו קיומו עצם ספיר. פנחס הכרת למען

זה. לצורך עד
מההכח מאושר כך כל היה שלא מי
 זילברברג, אברהם ח״כ דווקא היה שות

מזכי סוף ״סוף בלצון: לחבריו שאמר
 כמי חשובים אנשים בין שמי את רים

 אני אז — ראשי־ממשלות ובוחר שמכתיר
זה?״ את אכחיש
 ״ההכחשות זילברברג, אמר מזה,״ ״חוץ

 אצל שלי האליבי כל את לי יהרסו האלה
 לד־ הולך שאני לה אמרתי תמיד אשתי.

 היא ההכחשות, אחרי עכשיו, בינוביץ׳.
יותר.״ לי תאמין לא

במדינה
תעום

 הפעולה שיתוף
ת—דיין א ד א ס
ב אחד הדוק ישיתוף־פעולה רק יש

ה שני של הלאומנים שבין זה — מרחב
מחנות.

 בצורה זה שיתוף־פעולה פעל השבוע
 לתאר יכלו שליצנים עד מושלמת, כה

ו אל־סאדאת אנוואר של סודית ישיבה
הדברים. תוכננו בה דיין, משה

חי להרפתקה חיוני באופן זקוק דיין
 הסקנדלים מן הדעת את שתסיח צונית,

 בממשלה. עמיתיו ■ושל שלו המקומיים,
וה מצריים, נשיא של איומי־המלחמה

כ לו באו האווירה, של ההדרגתי חימום
בצמא. לגווע מים

 ל״לאו״ זקוק היה מצידו, אל־סאדאת,
 כדי דיין, ומשה מאיר גולדה של הטוטאלי

 ולרכוש באו״ם, יוקרה של הישג להשיג
 שחיפשו האפריקאים של ליבם את שוב

יותר. ניטראלי קו
 מצחצחי־ה־ הצליחו לא אחד בדבר רק

 את לשכנע החזית: צידי משני חרבות
ש המצרי) גם (ואולי הישראלי הציבור
 נשארו האזרחים מלחמה. לפרוץ עומדת

 בפרשות לדוש המשיכו לאיומים, אדישים
 מאשר יותר אותם שהעסיקו השחיתות,

המדינה. קום מאז אחרת עת בכל
לגמ היווה לא זו אדישות לא. גברת

בק יכול שיתוף־הפעולה כי במקומה. רי
 חוצבי־ה־ הנאומים ממישור לעבור לות

 — אש היורקים התותחים למישור להבות
 את שיפתח דרמאתי מעשה ייעשה לא אם

למגעי־שלום. הדרך
 מארחיה לגולדה. גם ברור היה זה כל

 כמת־ זאת, לה למסור דאגו האמריקאיים
 בחמרה נשארה עמדתה אבל נת-פרידה.

לא. :בצאתה כמו

עזתוןנוות
שרשרת תגובת

 הדליקו בישראל בתים ברבבות כאשר
 לזכר חג — חנוכה של שני נר בחנוכיות

 דליקה אלמונים הבעירו דרור, מלחמת
ל כסמל ישראלי, עיתון במערכת שנייה

במדינה. המתנהלת הדיעות דיכוי מלחמת
בי־ חנוכה, של שני בליל 9.30 בשעה

 המציתים: את שהניע הגיון אותו זה היה
וב בדיעות להלחם שניתן האומר ההגיון
 שום אין אלימים. באמצעים הבעתן חופש
ה בין סגנונית ולא אידיאית לא זהות,

 להיפך, להצתות. קורבן שנפלו מערכות
ה בין בעבר היתה לא הצופה מערכת

אלי של תופעות בחריפות שגינו מערכות
 הטענה במדינה. הפוליטיים בחיים מות

 הצתת אחרי שבועיים, לפני שהועלתה
 פתח שפותח מי כי הזה, מערכת'העולם

 שד מהבקבוק מוציא פוליטית, לאלימות
הו — לבקבוק ולהחזירו להשתלט שקשה
עצמה. את עתה כיחה

 אזעקה אות מהוות אינן• ההצתות שתי
 מצטרפות הן בלבד. הישראלית לעיתונות

ה אלימות, מעשי של הארוכה לשורה
מג ושהמשטרה אידיאית הצדקה מקבלים

מבצעיהם. ובגילוי בדיכויים אוזלת־יד לה

*
״הצופה״ במערכת כבאים

— הזה״ ״העולם אחרי

״הצופה״ כמערכת השריפה
הבא״ ״העולם גם —

 יו״ר שיינמן, לפנחס בטלפון אלמוני שר
 ה־ וממנהיגי בתל־אביב הדתית המועצה
 יגאל של חברים כאן ״מדברים :מפד״ל
 הזה, העולם את ששרפנו אחרי לביב.
 שיינמן הצופה.״ את עכשיו שורפים אנחנו
ב השוכנת הצופה, למערכת לטלפן ניסה
 במרחק המסגר, ברחוב דו־קומתי בניין

 מערכת ממשרדי מטרים מאות כמה של
ב שבועיים. לפני שהוצתו הזה, העולם

 כש־ תשובה קיבל לא ארוכה שעה משך
 הקו של השני מצידו היה לבסוף, לו ענו

הצופה. בבית הדליקה בכיבוי שעסק כבאי
 ספק אין הבקבוק. מתוף יצא השד

 בטלפון רושם ליצור שניסה שהאלמוני
הי העיתונים שני במערכות ההצתה כי

 לגבי להטעות ניסה אחת, יוזמה פרי תד,
להו אין זאת עם יחד המציתים. זהות
 אולי — אחת יד ■כי אפשרות מכלל ציא
שה היא קיצוניים, דתיים קנאים של יד

המוקדים. בשני האש את ציתה
שהדליקה, יד אותה זו היתה לא אם

 ואינם כימעט שירותי־הביטחון בעוד
ל מבלי אחד, ביטחוני פיגוע משאירים

ול במאוחר או במוקדם מבצעיו את גלות
יו המישטרה מתגלה עונשם, על הביאם

 שאינו רחמים, מעורר כמוסד ויותר תר
 המוטלים התפקידים את ■לבצע מסוגל
עליו.

 פצצות רק לא דבריה. דרך סימני
ב בפחי־אשפה ריימונים או באוטובוסים

 גם ביטחוני. עניין הם הערים רחובות
 מסכנת והביטוי העיתונות בחופש פגיעה

במדינה. החברתי הבטחון את
 הפנימית, החברתית הסכנה — האלימות

הר הישראלית החברה על כיום מאיימת
החי הביטחונית הסכנה מאשר יותר בה

 להשתלט השלטונות ידעו לא אם צונית.
 את לדיכוייה להקדיש מועד, בעוד עליה
 והאנושיים, הכלכליים המשאבים מירב

במער בזדון שהוצתו הדליקות עלולות
 סימני־דרך להוות והצופה הזה העולם כות

וחברתית. תרבותית לכליה
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