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המובחרים. ובסלוניס

במדינה
הקואליציה

עלי־יכוחרת קוטפת נערה
 שינתח פעמיס כמה

 את אלוני שולמית
שעות. 48 תיד דעתה

ץ ?כך גרם מה
 עלי־ הקוטפת כנערה — לא כן, לא, כן,

 הנער אם להחליט כדי פרח של כותרת
 לשעבר השרה התנהגה כך אותה, אוהב

 שעבר, השבוע בתחילת אלוני, שולמית
 אם להחליט סיעתה ועל עליה היה עת

 עם ממנה, לפרוש או בקואליציה להישאר
לממשלה. המפד״ל הצטרפות

ה שולחן ליד להישאר רצתה אלוני
 דד על התקפותיה לאחר אולם שלה,ממ

 החדש, שר-הדתות על ובעיקר מפד״ל,
 ציבורית מבחינה יכלה לא רפאל, יצחק

 תנועתה שחברי רצתה היא כן. לעשות
לפרוש. שלא אותה יכריחו
ש השני ביום הביאה, היא כד לשם

 צריכה היתד, אשר ר״צ, למועצת עבר,
 השר הל״ע, מנהיג את זה, בנושא להחליט

 המועצה צירי על שישפיע כדי קול, משה
בממשלה.* הישארות עבור להצביע
 והמועצה עזר, לא קול אפילו אולם
 פרישה על 12 נגד 38 של ברוב החליטה

מהממשלה.
 זרק השלישי, היום למחרת, לא. כן,

 טלפונית, פצצה רבין יצחק חאש־הממשלה
 תמורת בממשלה להישאר לאלוני הציע
תיק־התיקשורת. קבלת

 שינוי. מאפשר זה כי היה נראה לאלוני
 מועצת את שוב כינסה היא ערב באותו

 ראש־ הצעת את בפניה העלתה התנועה,
הממשלה.
 לא מהקואליציה ר״צ שפרישת למרות

 לא ולאלוני תיקים, איוש רקע על היתד,
 ללא גם בממשלה להישאר היה איכפת

 של המועצה לפתע שינתה תיק־התיקשורת,
 25 נגד 26 של וברוב דעתה, את תנועתה
 כשאלוני בממשלה. הישארות בעד החליטה

בהצבעה. משתתפת אינה עצמה
 ערב באותו אלוני הודיעה רבה כשימחה

 בממשלה. הישארותה על לראש־ד,ממשלה
ל השרה תבוא שלמחרת ביניהם נקבע
שעות הקואליציוני, ההסכם על חתום

 דעתה את שוב אלוני שולמית שינתה
עצ אלוני לממשלה? מחוץ עצמה ומצאה

 לבסוף מפוצלת. אישיות ״אני טענה: מה
ה הספר את שכתבתי שאני, החלטתי

 הדתיים, עם איתם, לשבת יכולה לא הסדר,
בממשלה.

 רבה בתקיפות המוכחשת שמועה, אולם
 דווקא מקורה אשר מואב, בועז על־ידי
 כי מספרת מישרד-ראש־הממשלה, בחוגי
 כי רביעי, יום של בבוקרו הודיעה אלוני
 ״מואב וטו. הטיל מואב, בועז סיעתה, חבר

שמו פי על לרבץ אלוני אמרה כך דרש,״
ו שר־התיקשורת, כסגן ״למנותו זו, עה

 יצביע הוא — כן ייעשה לא אם כי איים
הממשלה.״ נגד

 את הסף על רבין דחה גירסה, אותה לפי
נאל בתנועתה, קרע למנוע וכדי הדרישה.

מואב. של לווטו להיכנע אלוני צה

תיירות
1איירונס״ד

ברידגי עויחק לא
 דויכו מחו״? האודחיס

 ושר־חתיירות — שעות
חחניני למעמד הופיע לא

 משה שר-ד,תיירות מחדל, אורחים בעיני
 ולגביהם ישראל, ממשלת חבר הוא קול,
נכבדת. אישיות הוא

 איש הוא שר־התיירות ישראלים, בעיני
ו להתאמץ מחדל, אורחים לקבל האוהב
 שלו, המשובשת באנגלית בפניהם לדבר
 בקוקטיי־ להשתתף טלוויזיה, לצלמי לדאוג

שלהם. ובארוחות-ערב לים
שהשקי הרב התיכנון כי היה נדמה לכן

 על התחרות פתיחת בערב המארגנים עו
 הנערכת הברידג/ במישחק אירופה אליפות

 בהרצליה, השרון במלון בארץ לראשונה
 מחדל האורחים כי היה נדמה פירות. יניב

ישראלי. שר עם מייוחד ממעמד ייהנו
 מספר בעיות,״ מיספר לנו היו ״אמנם,

 ה* אליפות של המארגנת הוועדה ראש
 את לערוך ״רצינו ברדך. דויד ברידג׳,
 וקול בערב, וחצי בשבע החגיגית הפתיחה

 וחצי. שש בשעה יתחיל שזה כך על עמד
האורחים, כל את להטריח צריכים היינו

אדוני פרידמן, מואב, ח״כים
בחוץ? בפנים? בחוץ? בפנים?

 של החדשים השרים הצגת לפגי מיספר
הכנסת. בפני המפד״ל
 את אלוני שינתה הלילה במשך אולם,

מצר היא כי לחבריה הודיעה היא דעתה.
ל שעות, 12 של באיחור קולה, את פת

ש בהצבעה בממשלה ההישארות מתנגדי
 יצרה כך ועל-ידי הקודם, בלילה נערכה

 במצב כי אומר ר״צ תקנון תיקו. של מצב
בכנ ר״צ סיעת הוא הסופית המחליטה זה
פריד ומרשה מואב בועז ד״ר אלוני, : סת
 תמימי- היו הסיעה חברי שלושת כל מן,

הקואליציה. את לעזוב :דעים
בו לילה, באותו קרה מה לא. כן, לא,

מנהי סירבו דמן באותו :פיקאננוי פרט *
 להופיע שרון לאריק לאפשר המפד״ל גי

 שלא לשכנעו כדי מיפלגתס, מרכז בפני
לממשלת. להצטרף

 זאת קיבלו כולם אולם קודם, אחת שעה
בהבנה.״

ושלו שש בשעה כטלפון. קול אין
ל המתינו האחרונה, כמוצאי-השבת שים,

 לבושים כולם אורחים, מאות משש מעלה
 שר-התיי- של להופעתו ונירגשים, חגיגית

 שעה, המתינו שעה, חצי המתינו הם רוח.
 לא קול משד, והישר — ■שעתיים המתינו

הגיע.
 ולהודיע לטלפן טרח לא שהוא רק ״לא

ש ״אלא ברדך, רתח בא,״ לא שהוא לנו
 בבוקר למחרת לטלפן טרח לא אפילו הוא

ה צופי רק לא יודעים עכשיו ולהתנצל.
 מביב קול כירכורי את ראו אשר טלוויזיה,

 להם, יש שר־תיירות מין איזה איירוגסייד,
 מכל אורחים מאות מחמש למעלה גם אלא
 שר של מילה כמה עד יודעים תבל׳ רחבי

מילה.״ היא בישראל
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