
מפהק גבת׳ וחיים ח1 אלון יגאל ע״ר, ום־טוב
 — הפוליטית המפה מן ככלל ;עלם

כ הסיעה ראש האוזנר, וגדעון
 כ־ הככיר לאיש הופך היה כנסת,

מיפלגה.
 להיפך, כלל. להאוזנר הפריע לא זד,

שפי שימשון יעקוב של התפטרותו עם
הז להאוזנר קרצה מקומו, ואי־מילוי רא,

 שוך אחרי להתמנות זהב: של דמנות
 לשר־המיש־ הבחירות, אחרי או המשבר,

הבמה. !מן קול של ירידתו אחרי פטים,
 האוזנר היה יכול במיקרה, כימעט כד,
 לו היה דומה מזל הניכסף. למקום להגיע

 היועץ כהן, חיים מונה כאשר בעבר. כבר
ה בית־המישפט לשופט דאז, המישפטי

 רוזן. פינחס שר־המישפטים היה עליון,
 הבא המישפטי היועץ לתפקיד בחר הוא
 עד שעסק האוזנר, מיפלגתו, עסקן את
וכל אזרחיים בעיסקי-מישפט בעיקר אז

כליים.
 מיקרה להאוזנר קרה קצר זמן כעבור

 אייכמן, אדולף נתפס חד-פעמי. מזל של
 עצמו על להטיל היה יכול האוזגד וגדעון

לי בן ההיסטורי. במישפטו התביעה את
 רק ידוע היה אז שעד הפרקליט, הפך לה

 לדמות מיקצועו, של המצומצמים בחוגים
בינלאומית.

ה מהפירסום האוזנר נהנה היום עד
ענ ■של כאפוטרופוס מופיע אז, של עצום

 בינלאומיות בוועידות נואם השואה, ייני
נו להזדמנות מוכן היה הוא ולאומיות.

 פיר- אחרי לממשלה, אותו שתכניס ספת,
עצומה. סומת
האוז־ מובהק. ניגוד־אינטרסים נוצר כך

 על בהצביעו ההצעה, להעלאת דחף נר
 פצצת־אבנרי. ועל העניין של הפופולריות

הדבר. את למנוע רצה קול
 עוצמת עמדה האוזנר מאחורי

המנ עמד קוד מאחורי הפירסומת.
 המיפ* שד החזק אך הנסתר גנון

 דריס דו שאסור היטב שידע דגה,
 אדה כגדד מיפדגת-השידטון, עם

כדכדיים. השכונות ואחד
הו הוא האוזנר. ניצח הראשון בשלב

תה נסיגה שכל המיפלגה למוסדות כיח
 המיפלגה את תסכן לתבוסה, עכשיו פוך

 השתכנעו, המוסדות הבאות. בבחירות
 סכנה שצפוייה דעתם על עלה שלא מפני

בממשלה. לחברותם כלשהי
 את המעדר יוריד חשבו, היותר, לכל

נהנים. יהיו וכולם — מסדר־היום ההצעה

הירדים ומישחק ת1הגנ
בעלת בלי נעשה זה חשבון ודם ^
הבית. ^

 עצי את מצאה מאיר גולדה
 לא היא וגם — שני מיגדל עד מה

לרדת. יכלה
 של רוגזה וגובר הולד חודשים מזה
 לקואליציה. שותפיה על מאיר גולדה
 חייה. את למרר כדי אחת יד עשו מלם

 האינטרסים על רק חשב מהם אחד כל
ה לקראת תדמיתו ועל שלו, הקטנים
ה את בילבד לה ׳והשאיר בחירות,
הממשלה. לשלמות אחריות
 להצביע התחילו המפד״ל מאנשי כמה
 כדי הממשלה, הצעות נגד שיטתי באופן

ואמי כאדוקים חבריהם בעיני להיראות
 לסקנדלים. הדבר גרם פעם לא צים.
 להשפיע גולדה הצליחה פעם בכל אולם

 היודעים המפוכחים, המפד״ל ראשי על
משבר. ונמנע להם, כדאי מה ■היטב

 יינתן שאם בצדק, חשבה, גולדה אולם
 את בגלוי המפרה הצעה להעלות לל״ע

ראשי יובלו לא הקואליציוני, ההסכם

 לעשות חבריהם בעד למנוע המפד״ל
 יכול שהאוזנר כשם הדבר. אותו את
 להנהיג להצעה הודות גיבור להיות היה

 המפד׳׳ל צעירי יכלו אזרחיים, נשואין
 הדתי הציבור בעיני גיבורים להיות
 שאינו גיור כל לבטל הצעה בעזרת

למהדרין. אורתודוכסי
 אדה שבעיות הכינה גם גודדה
 היא וכי הבחירות, דקראת יחריפו
כד■ משברים שד דתקופה צפוייה

 בתדמיתה שיפגעו תי-פוסקים,
 בהה־ החדיטה, דכן כמנהיגה. שדה

ד־ קץ דשים שדה, הרגידה דטיות
ודתמיד. אחת אדה, מישחקי־ידדים

 הל״ע את תסלק שהיא הודיעה היא
 הצעת בעד יצביעו אם הקואליציה, מן

 הבאה בקדנציה שגם איימה היא האוזנר.
 כך ועל בשילטון. הל״ע ישותפו לא

 תתמוך מפ״ם שאם מכריע: איום הוסיפה
 ותערוך מייד גולדה ׳תתפטר בל״ע,

חדשות. בחירות
 יתכן בלוף. או איום־סרק זה היה לא

 את להקדים למיפלגת־העמדה שכדאי
ה מאות את לחסוך כדי — הבחירות
את לשחד כדי הדרושים מיליונים

ב דמשכר ששה לא גודדה אבל
 מן לרדת רצתה היא גם זו. שעה

אפשר. אם בשקט, המיגדל

בקיבוצים הסנלים וניסת
 גבוה יוהד היה השדישי מיגרל ך*

 בגובהו הגיע לא אך גולדה, של מזה 1 (
מפ״ם. עמדה עליו ל״ע. של לזה

זהי מיפלגה שהם לל״ע, בניגוד
 ממיגדלים לרדת מפ״ם רגילה רה,

להטו כך כדי תוך ולבצע גכוהים,
אלי יש למפ׳׳ם לוליינות. של טים

 דבר, לכד תירוץ מיקרה, לכד בי
 התחמקות. לכל שיטה
 שלה? המיגדל לראש מפ״ם הגיעה איך

 גרוסמן חייקה רצתה השנה בראשית
סירני־פיינברג עדה עם יחד להגיש,

שגברו בפטיש דופק ישעיהו הקריאות כ
לבחירות. עד ורבע, שנה במשך הבוחרים

 לדעת מחייב, הכלכלי המצב
 דראסטיות, תרופות ספיר, פינחס

אפ אדה ואת — באזרחים שיפגעו
 רק הציבור שד לגרונו לתקוע שר

הבחירות. אחרי
 מייד, בחירות תיערכנה אם מזה, חוץ

 חרשי- בראש הפופולרית גולדה תעמוד
 להציג לגולדה קשה יהיה שנה בעוד ,מה.
 לפרוש, הבטחתה בגלל מועמדותה, את

 על המאבק היורשים בין ■להתלקח ועשוי
הרשימה. ראשות

 לנישואין הצעת-חוק מאחדות־העבודה,
 יותר הרבה קיצונית שהיתר, אזרחיים,

 המערך האתגר. של המיני־הצעה ■מן
 אך נכנעה. והיא זאת, לעשות עליה אסר

 של הקיצונית הצעת-החוק עלתה כאשר
מ להימנע מפ״ם אנשי העזו אבנרי,

 שעשו ■כפי נגדה, להצביע במקום הצבעה,
הל״ע.

מת שהיא הכריזה של״ע בעוד
 אזרחיים דנשואין עקרונית נגדת
ברע עקרונית מפ׳׳ם תומכת לכל,

אותו. מגשימה לא היא אבל זה. יון

 ההצעה העלאת מועד התקרב כאשר
 במפ״ם איש חלם לא לדיון, האוזנר של

 שיגרתי, באופן מסוכן. משבר שצפוי
 במערך, מפ״ם דוברי הודיעו בימעט,

ב תומכים שהם ובממשלה ,בקואליציה
אוזנר. ההצעת

 שמחה והמיפלגה פירסום, קיבל הדבר
 כלשהי מידה להוכיח אפשרות לה שיש
 של המוזהב בביח־הסוהר עצמאות של

 את גולדה מסרה לפתע, ואז, המערך.
עף. בעד, שמצביע מי שלה: האולטימטום

 לעוף, חשק כל אין למפ״ם אבל
 הופעה כנפיים. דה נותרו לא וגס

 שד הפסקה אחרי בבחירות, נפרדת
 אסון. להיות יכלה שנים, יטמונה

הק 79ע,85מ־ נותר מה יודע מי
 אז שהיוו ,1נ>ע5ב־ מפ״ם שד לות

ץ 6.5$כ־
 מאד. מסובכים במפ״ם העניינים אולם

 המנהיגים שונות. מגסות בה מתרוצצות
 במו מפ״ם ספינת את שיצרו הזקנים,
 לחיוף־המיבטחים להעבירה ■רוצים ידיהם,

 יורדים שהם לפני מיפלגת־העבודה של
 על המנצחים אנשי־המשק, הבמה. ימן

ה הקשר בהמשך רוצים מיפעלי־ענק,
 סיפו- ״ימין״ יש במערך. והכדאי הדוק

 ארץ־ישראל לעמדות המתקרב חיסטי,
ה לעבר הפוזל שמאל, ויש השלמה.
הזה. והעולם שי״ח של עמדות

 ועידת תתכנס חודשים כמד, בעוד
 כוחו תמיד גובר שבה זירה וזוהי מפ״ם,

 ה״היסטוריים״ המנהיגים השמאל. של
 לתת שלא מאד, להיזהר צריכים היו
 לכן אלה. למגמות ותחמושת נשק אז עד

 מהבטחתם בגלוי לסגת להם קשה היה
האוזנר. הצעת בעד להצביע

 בקיבוצי אירעו היטלישי ביום
 כדוגמתן היו שלא סצינות מפ״ם

 חברי־הקיכוצים כמפ״ם. •טניס מזה
 השולחנות על הספלים עם דפקו

 החלטות קיבלו בארוחת-הבוקר,
חיו הצכעה כזכות ספונטאניות

 עמדו מפ״ם מנהיגי בכנסת. בית
מ גלוי מרד של אפשרות בפני

למטה.
אלה. בכגון רב נסיון להם יש אבל

 דנה, ישבה, זו המזכירות. את כינסו הם
ה רושם תחת עמדו חבריה התווכחה.

 ברוב-קולות הצביעו בקיבוצים, הפגנות
הצעת־האוזנר. בעד להצביע
 במזכירות ההצבעה בשעת אכל

 דהצ־ שאין המצביעים ידעו כבר
 מחייבת אינה וכי תוכן, שום בעתם
 נתקבלה, כבר בינתיים כי איש.

הפוכה. החלטה הקלעים, מאחורי

הקוסם שד תשנו
 הרביעי היום של בוקר אותו ך*

 כדי קדחתני באופן המוחות עבדו
 מבלי המיגדליס, מן לרדת דרך למצוא

מדי. גדולה תהיה שהבושה
הע על לוותר עוד יכלה לא ל״ע

 בשואה להסתכן מבלי ההצבעה, לאת
במשבר. רצתה לא היא אבל פסיכולוגית.

 להצביע פנים בשום רצתה לא מפ״ם
 להפר יכלה לא אך האוזנר, הצעת בעד
 אותה שחייבה המזכירות, החלטת את

זאת. לעשות
לא אבל במשבר, רצתה לא גד,לדה
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