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 איש עם בתמונה הנראה אלמוגי, יוסף חיפה עיריית
הממשלה. ראש תפקיד על למירוץ פנאי, יצחק ״י9ר

א ם ל ל צ בן־ יצחק לשעבר ההסתדרות מזכיר קראל
 אותו לצלם שניסו הצלמים לעבר אהרון

 מכל סלידתו את כך והביע רבין ויצחק פרס שמעון עם יחד
בהתרחשות. תפקיד מילא לא בן־אהרון המרכז. בישיבת שהתרחש

 הילל שלמה המישטרה שר שואלקווה מה
 הפצצה את הטיל שספיר לאחר

 דברי לאחר כלל. מועמדים לבחור שלא למרכז וקרא שלו
לנהוג. עליהם כיצד לשאול כדי רבים אליו מיהרו ספיר

□ * ל נ י ־ ו ר י ו ה ו ו
 לא כדי במהירות, הכל הראשי. לאולם וחזרו הכניסה
 בפעם להבטיח כדי ספיר, עם אחרון מישפט להחמיץ

 ולהישבע בו, יתמכו כי רביו ליצחק המי־יודע־כמה
 בפני האולם, של אחר בקצה ספורות, דקות אחרי

 המיפ- מועמד לתפקיד בו דווקא יתמכו כי פרס שמעון
הממשלה. לראשות לנה

 מרכז בישיבות עצמו חש צמח שמואל האמרגן
 כמו בתל״אביב, האוהל בבית שנערכו מיפלגת־העבודה,

בי עסקני־המיפלגה, חבורת אל ניגש הוא במים. דג
 ושר״המישטרה רבינוביץ יהושוע שר־השיכון ניהם

 האולם על מצביע כשהוא אותם, ושאל הלל, שלמה
 ״תגידו, ועסקנים: אישים במאות מפה־לפה המלא
ז״. בארץ לסיבוב־הופעות אותם לקחת אפשר

 המיפלגה מרכז חברי האישים, שש״מאות ואומנם,
 המדינה גורל את לקבוע התכנסו אשר בארץ, הגדולה

 כמו ממש ולבחור, לפחות, הבאים החודשים למשך
 של הבא ראש־המשלה את בוואתיקן, הקארדינלים

ב ביותר ערים כצופים־משתתפים ניראו ישראל, עם
ופרועה. צווחנית רעשנית, קירקס הצגת

 מלבד טיפלגת־העבודה שרי כל כולם. שם היו
 מכל עסקנים חברי־הכנסת, דיין, ומשה מאיר גולדה

 פסוודו- צעירים בארץ, נקודות-חיישוב ומכל הדרגים
 בימי הטובה מפא״י את הזכירו אשר וזקנים, מרדניים,

 של בגוש החזק האיש שהיה מי נצר, שרגא :זוהרה
 דויד ;שר-התיירות שהיה מי גוברין, עקיבא ;מפא״י
 רחל ואפילו הרועם, והקול הגדול הסיגר עם הכהן
האז מטכס ישר לישיבה מיהרה אשר בן־צבי, ינאית

 נערך אשר מדינת״ישראל, של השני הנשיא לבעלה, כרה
בירושלים. בוקר באותו
 בשקט. מקומם על ישבו הצירים מבין מעטים רק

 לזה זה צעקו והמעברים, השורות בין הסתובבו רובם
אולם־ אל יצאו קצהו, אל האולק של אחד מקצה

 דבורים של ככוורת ונשמע ניראה כולו האולם
 מחיוכים כבזק, הבעות שינו הצירים אחוזות-אמוק.

 בקבוצות, התגודדו הם רצחניות. להעוויות משכנעים
 ופעם אלמוגי, יוסף חיפה, של החזק האיש סביב פעם

 ריכוז ליד פעם ן ברעם משה ירושלים, של זה סביב
 כור ומנכ״ל יריב אהרון השר סביב אתגר, חוג חברי
 הרחב חיוכו סביב במיפגש-רעים ופעם עמית, מאיר

 נבון יצחק ניצבים כשלצידו קולק, טדי של וחיבוקיו
אבריאל. ואהוד

 יותר או פחות היתה האולם של הראשונה השורה
 הרמה, הכהונה על המיתחרים שני בה ישבו יציבה.
 בן- יצחק אבן, אבא ולידם רביו, ויצחק פרס שמעון
אלון. ויגאל גבתי חיים אהרון,

 האישיות ספיר, פינחס את קיבלו מפגיניםספיד באו נזם
 כשהגיע העבודה, ׳מרכז בישיבת המרכזית

מהם, התעלם ספיר אולם מפיר. בחסות ממשלה נגד הקוראים בשלטים האוהל, לבית
ימליץ המרכז

צפוי בלתי באופן הממשלה, ראש
14

הצעו בין לבחור כדי נערכו שלטת הצבעות שלוש ויאשר.
 לתפקיד במועמד לבחור חהצעה לעומת ואלון ספיר של תיהם

ההצבעה. בשעת אלון ויגאל ספיר פינחס של הצעותיהם נפלו


