
 ברעם מכל. פחות מעוניין רבין היה בכו
 לראש־ ביותר המקורבים מן היה הצעיר

 רבין. של בחירתו לאחר מיד הממשלה
ל אחת לפחות רבין עם נפגש היה הוא
 כמעט בו נועץ היה וראש־הממשלה יום,
 חתול עבר האחרונים בחודשים דבר. בכל

 כיום הצטננו. ויחסיהם השניים, בין שחור
 רבץ שיצחק מה לכל כסמל ברעם משמש
 לעצמו להרשות יכול אינו והוא שונא,

 היה לרבץ המיפלגה. כמזכ״ל ברעם את
 בכירה אישיות של מינוייה רק כי ברור,

 ברעם את לבלום כדי בו יש כרבינוביץ,
למזכ״לות. בדרך

 רבין של החריף לצורך נוספת סיבה
 היא כמזכיר־המיפלגה לשמש מברעם למנוע

 ברעם בין באחרונה שחלה ההתקרבות
ההתקר כי אומנם מכחיש ברעם לפרס.

 מ־ חורגת שר-הביטחון לבין בינו בות
 ברור אולם ידידותיות, שיחות־רקע מיספר

ה כמו ברעם, יצטרך כאשר כי לחלוטין
 לרבץ, פרס בין להכריע במיפלגה, אחרים

בשר־הביטחון. יבחר הוא
 ראש־ לדעת ביותר, הטיבעי המועמד
 שר־האוצר תפקיד את עליו לקבל הממשלה,

 איש מינוי על-ידי לזעזועים לגרום מבלי
 התיק נושא הוא זה, בכיר לתפקיד החוץ מן

 שר־המיסחר־ בחשיבותו, השני הכלכלי
 שנות שתי במשך בר־לב. חיים והתעשייה

 לריב שלא בר־לב הצליח רבץ של כהונתו
 ולשמור אחת פעם אפילו ראש־הממשלה עם
ושירו הפלמ״ח מתקופות עוד ידידותם על
בצה״ל. המשותף תם

עמית
כשר־המיסחר

 לא בר־לב של שמינויו גם יודע כין
 מוגדר חוג אף של להתנגדותו יגרום 1

 החושבים אלה של התנגדותם מלבד אחד.
 בר־לב כי האישי, במישור ולא עניינית,

ו־ כשר-המיסחר־והתעשייה, בתפקידו נכשל

זרמי מזכ״ל
יודח
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 לתפקיד המלצה מהווה אינו זה כישלון כי
 איש יתנגד לא שר־האוצר, של יותר הבכיר
זה. למינוי
 כשר־המיסחר בר־לב של מקומו את

 שהוחלט מה על־פי יתפוס, והתעשייה
 ראש שהיה מי כור, מנכ״ל ישיבה, באותה
 לעמית עמית. מאיר (מיל.) האלוף המוסד

 כאיש נחשב והוא טוב, דימוי-ציבורי יש
 להצלחה כור את שהפך וכמי תקיף חזק,

כלכלית.
 עמית מאיר לבין רבץ יצחק בין היחסים

 מתח פרטיים ובחוגים המשופרים, מן אינם
 חריפה ביקורת רבות בהזדמנויות עמית
 מדיניותה ועל ראש־הממשלה על ביותר

 ביקורת הממשלה, של והחברתית הכלכלית
 יודע רבין אולם רבץ. של לאוזניו שהגיעה

 כלכלי כשר לכהן עמית של העז רצונו על
 כשר־ מינויו ועל-ידי שהיא, ממשלה בכל

 אליו אותו מקרב הוא המיסחר-והחעשייה
ממתנגדיו. אותו ומרחיק

 עמית של מינויו בעצם הראשונה הפגיעה
ייגאל בפרופסור היא רבץ בממשלת כשר

מש במיספר לזכות סיכוי לידין יש באם
 ואם הבאה, בכנסת מנדטים של מעותי

 הממשלה הרכב על להשפיע סיכוי לו יהיה
קונסטרוק איום לשמש או הבחירות, אחרי
לגביה. טיבי

ת התוכנית  הסודי
הודלפה ^

קיר לא מידץ ההתלהבות צטננות ף*
 במיסגרת להיפך. לרבץ. עמית את בה 1 ו

 האחרונים בשבועות עסוק שבהן השיחות
בכי אישים עם פרם, שימעון שר־הביטחון

 מכין שבהן שיחות במיפלגה, וזוטרים רים
 רבין, נגד שלו הגדול הקרב את פרס

 עמית. מאיר לבין בינו גם שיחה נערכה
 לאוזני גם הגיע שיחה אותה של שימעד!

 כי לספר, ידעו עמית של מקורביו רבין.
 שאם לפרס עמית אמר שיחה באותה

 יתמוך הוא לפרס, רבץ בין תהיה הברירה
בפרס.

רוויבסון מועמד לא־
יבוא לא

 פלירטים אחרי כי הוא, גלוי סוד ידץ.
שול עם עמית של ובלתי־מחייבים קצרים

 עמית היה שינוי, תנועת ועם אלוני מית
 ידץ. של לרשימתו ביותר רציני מועמד

 רבות פגישות נערכו האחרונים בחודשיים
 שפה השניים מצאו ובהן לעמית, ידיו בין

 המצע בניית את מטיל ידץ כאשר משותפת,
 החברתי המצע מן ניכר וחלק הכלכלי

כור. מנכ״ל על שלו
ה התקררה האחרונים בשבועות אולם

 גם ועימה ידין, סביב הציבורית התלהבות
 שקיעת בעיקבות עמית. של התלהבותו

מפקפק עמית החל הראשוני, הידיני ההלם

 החל כי לעמית כבר נודע כאשר עתה,
 כ־ לכהן עשוי הוא הקרוב פברואר מחודש

 תמיכתו מובטחת שר־המיסחר-והתעשייה,
___ _____ ברבין. המלאה

 המיפלגתיות ההחלטות -אחת על-ידי
 בשנתיים רבץ הגיע שאליהן הבודדות

 ממשלתו, בהרכב השינויים בדבר האחרונות
משמ הישגים מיספר להשיג הצליח הוא

ביותר: עותיים
ו צעירה כביכול ממשלה, הצגת •

מש בפרק-זמן הציבור, לפני יותר רעננה
הבחירות. לפני מעותי

שמסוגל כמי בדימויו־שלו, שיפור •
ברעם מזפיר־סניף

יקודם לא

 מחוייבי־המצי׳ אך מכאיבים ניתוחים לבצע
אות.
 שיעורר מבלי רבינוביץ, של סילוקו •
 העומד הגדול הכוח של זעמו את עליו

לווינסון. יעקוב מאחרי
 שנוא■ של המסחררת עלייתו בלימת •

ברעם. עוזי נפשו,
לק המיפלגה, בתוך מעמדו חיזוק •
 לבין בינו הבלתי־נמנעת ההתמודדות ראת
פרס.
 עמית מאיר של הצטרפותו מניעת •

פרס. של למחנהו או ידין, של למיפלגתו
 במיפלג־ היונים בקרב מעמדו חיזוק •

 מנהיגיהם, עם נמנה בר־לב אשר תו,
 ליונים יסתבר כאשר לו הדרוש חיזוק
 מתנחלי את לפנות מתכוון הוא שאין סופית
קדום.

 כל בין הוחלט הישיבה, תום עם מייד
 בסוד. התוכנית פרטי את לשמור משתתפיה

 לא אשר בחילופים, הקשורים לאנשים רק
 המייועד כשר־האוצר בפגישה, השתתפו

 המיץ- ושר־המיסחר־והתעשייה בר־לב חיים
ש התוכנית על הודיעו עמית, מאיר עד

ומוחלט. סופי באופן ההודעה, לפי סוכמה׳
 של תוכנה דלף היום למחרת כבר אולם
 אשר אחדים, עיתונאים החוצה. הישיבה

 ואשר הידיעה, את השבוע במשך קיבלו
ב נתקלו מקורביו, אל או רבץ אל פנו

 הראשונה הידיעה ואומנם, נמרצת. הכחשה
 למרות הכחשה, היתד, בעיתונות שהופיעה

 כלל. קודם־לכן הופיע לא הסיפור שעצם
 טיפין- לזרום, החלו אחר־כך שבוע רק

הת אשר הפגישה, על פיסות־מידע טיפין,
 זהירות של ובנימה רבה בצינעה פרסמו

ואי־אמון.
ה שלושת כבר החלו ההכחשות למרות

 להתארגן ועמית, בר־לב רבינוביץ, אישים,
 החדשים והתפקידים — השינויים לקראת
שלהם.


