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 הסיעה את מחרים זועבי סגורים. פורומים
 מופיע ואינו שלמה, שנה מזה הכנסת ואת

 שלא על רביו על כועס הוא בכלל. בכנסת
 בעוד סגן־שר, או שר מישרת לו נתן

 סגן־ תפקיד קיבל מועדי, הדרוזי יריבו,
שר.

המו הסתדרות איש לוין, שלום ח״כ
ה היחידים חברי־הכנסת בין הוא רים,

 בגלוי. ראש־הממשלה נגד מזמן מסיתים
ש בכך עצום, עוול לו נעשה לוין לדעת

 לידלין, ניתן שר־החינוך־והתרבות תפקיד
 חייב שהוא למרות מויאל, אלי לו. ולא

 יצא שר־התיקשורת, סגן תפקיד את לרבין
 של להשפעתו נתון שהוא משום רביו נגד

 חלפץ בן־ציון של דעתו זילברברג.
 עתה שוהה שחלפון משום ידועה, אינה

 מישלחת עם כחודש לפני יצא הוא בחו״ל.
 בענייני לעסוק כדי לאירופה, הספרדים

 המיש־ בעוד אך יהדות־ערב, של הרכוש
 נשאר שבועיים, לפני כבר חזרה לחת

 חלפון כי מבטיח זילברברג שם. חלפון
 חלפון כי וטוען רביו, במתנגדי יתמוך
 כנץ ידוע שחלפון למרות בכיסי״, ״נמצא
מתון.
 כימי ראש־הממשלה כנגד שהתייצב מי

 אברהם שר-השיכון חיה בגלוי עם
 על אלון יגאל עם נלחם עופר עופר.

 להרשות יכול ואינו היונים, מנהיג תואר
זה. ענייו על ברביו לתמוך לעצמו

 הוא בעל־משמעות לרבין אחר מתנגד
 מאיש־רפ״י מזמן הפך נבון נכון. יצחק
 מישרת לקבל לקוות היה ויכול ליונה,

 הנשיא תפקידי עם שאירע כשם אולם שר.
 נבון, התחרה שעליהם הכנסת, ויושב־ראש

התמ לא והתיקווה הפעם, גם אירע כך
 אם יונית, בממשלה כי בטוח נבון משה•
 בכיר. שר של תפקיד יקבל הוא תקום,

 נגד יצביע שימעוני חביב ח״כ גם
 כקי־ נחשב שהוא משום ראש־הממשלה,

 ח״כ גם כמוהו במערך. היונים שבין צוני
 רגליה כי חשה אשר הרליץ, אסתר
 גולדה מגינתה, התפטרה מאז נדחקות

 הוא רביו כי מקום בכל והטוענת מאיר,
למדינה.״ ״אסון

המערך
הנייטראלי
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 נגד פליטות־פה מיספר היו לבר־לב לב.
 שר־ להיות לו שמגיע חושב בר־לב רביו.

 יקבל הוא יונית בממשלה וכי ביטחון,
 לראות בר־לב ממתיו בינתיים זה. תפקיד

 אל להצטרף כדי דבר, ייפול כיצד
המנצחים.

 חשבון יש ברעם משה לשר־העבודה
 מעמקי- עד נעלב ברעם רבץ. עם חדש

 למעשה, להדיחו רבץ רצה כאשר נישמתו
ואומ הממשלה. של האירגץ־מחדש בעת
 ראש־הממשלה, נגד התבטא ברעם נם,

 עדיין כי טען אחר־כך ימים מיספר אולם
 רבין. של ליורשו חליפה״ ״לתפור מוקדם
 כשהוא להתפתחויות, הוא אף ממתיו ברעם
 ״בינתיים :הרגיל החישוב את לו עושה

 חדשה, ממשלה תקום אם בממשלה. אני
בתוכה.״ אהיה אם לדעת אי־אפשר
 של הרב גט התוצאות את לראות ממתין

 הכהן הכהן. מנחם הרב ח״כ מפא״י
 חישוביו אולם המתנחלים, נגד דעתו הביע

 ימתין הוא גם הכהן פנים*דתיים. הם
יצ הוא ואז במאבק, יזכה מי לראות

אליו. טרף
ה במיפלגת החוג־לשילוב ראשי שגי

 עדי וח״כ חדיש מיכה ח״כ עבודה,
 שניים אף מתונות. יונים הם אמוראי,

 שלדעתם, משום למתמרדים יצטרפו לא אלה
 הזדמנות־ היא בראש־הממשלה המרידה

 מקומו את לרשת החוג־לשילוב עבור פז
ה שתי ביו ישחקו השניים הגוש. של

לתמוך. במי יחליטו אז ורק קבוצות,
 מזכ״ל שהיה ומי אחדות־העבודה, איש

 תקיף היה בן־אחרון, יצחק ההסתדרות,
 בקריאות־הבי־ ראש־הממשלה נגד ביותר

 בדיברי־ אולם הסוערת. בישיבה שלו ניים
 ביותר. מתון חיהיבן־אהרון שלו הסיכום

 כיצד לראות ימתין הוא גם כי נראה
 אשר קצב, נוזהת אף כמוהו דבר. ייפול

 לא אך ראש־הממשלה, על טינה בליבה
בטוחה להיות מבלי נגדו צעד לעשות תעז

גמשווח? גניי גרשוני:
 ש־ חשבה קצב נוזיהת יפול. אומנם שהוא
 שר־התיקשורת. תיק את לה יתן רביו

 כי סיפרו במיזנץ־הכנסת רעות לשונות
 מתאימים. כרטיסי־ביקור הזמינה כבר היא
 הבאה, בכנסת למקומה חוששת היא אך

 בץ היא אף נמיר אורה תהסס. ולכן
להחליט. לא עדיין שהחליטו אלה

 הגדר על היושבים בראש שעומד מי
 צדוק, צדוק. חיים שר־המישפטים, הוא

 היחידי הריאלי המועמד רבים לדעת שהוא
 ראש־ את תקף רביו, יצחק את לרשת

 הממשלה, בישיבת רבה בחריפות הממשלה
 בישיבת אך סבסטיה. עם בהסכם שדנה

 רק הדיבור. רשות את ביקש לא הסיעה
 שנאמרו שלו, הערות־ביניים מיספר מתוך

 עדיין הוא כי להבין היה אפשר בלחש,
 צדוק ראש־הממשלה. נגד בעמדתו מחזיק
 שעבר, השבוע בסוף לחו״ל לצאת מיהר
 ימים, עשרה לעוד שלו החלטתו את ודחה

דבר. ייפול כיצד לראות כדי

הכפפה
הכריעה

 נגד ההתפרצות תהפוך אומנם ם ^
 ממש, של התארגנות ראש־הממשלה <§
 לכל כי ספק אין בו, להאמין שקשה דבר
 מפ״ם, תצטרף רביו כנגד שיקום גוש
 במפ״ם שלה. חברי־הכנסת שיבעת על
ה חברי־כנסת ארבעה לפחות היום יש

 הרבה אין אם־כי מהמערך, לפרוש דורשים
דרישתם. בכנות המאמינים
 שרוצה מי כל של ביותר הגדולה הבעייה

 רבין יצחק נגד הדגל את ברצינות להרים
ששמו הדמויות חמש יורש. מציאת היא

 רוב להשיג יכולות אינן הוזכרו תיהן
ראש״הממשלה. לתפקיד אחר או פרלמנטרי

 ב־ הניצים כל יקומו אלון יגאל נגד
 שמוב־ וברפ״י, באחדות־העבודה מפא״י,

והמפד״ל. חרות תמיכת בכנסת להם טחת
 היונים לעולם יסכימו לא פרם לשימעון

מיפלגת־העבודה. של
 מדי־ אשר דמות בינתיים הוא אבן אבא

 כי נראה אך לזירה, אותה מחזירים פעם
בלבד. המליצה לשם זה

ב רבות שגיאות עשה אלמוגי יוסף
 אחד תומך לו ונותר האחרונות, שנתיים
עצמו. רביו יצחק :בילבד

 הוא רבים לדעת אשר צדוק, חיים גם
 במיפלגת־העבודה, החטיבות כל על מקובל

 בתפקיד, רוצה שהוא משום מועמד. אינו
ה בשנים זהירה ־כך כל עמדה נקט הוא

 אינו שאיש לכך שהביא עד אחרונות,
 גוש שום ולכו האמיתית, בהשקפתו בטוח

בו. לתמוך ימהרו לא חוג או

ש רבץ, יצחק נגד ההתפרצות למרות
 כי נראה בעיתונות, נרחב בכיסוי זכתה

 בהלה, מתוך מובטח. מקומו — בינתיים
 הכפפה את רבץ זרק חוכמה, מתוך 'או

המת :עבד והתרגיל התפטרותו, בדבר
 שחשפו קודם עוד מתקפלים החלו נגדים
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