
הסודי: המשא־והמתן והליכוד המעדן בצמדות החד כבד השבוע
 זד, את זה תוקפים הם יום די ץ*

 אלפי במאות במודעות־ענק בחריפות
 מתנצחים הם ערב מדי בעיתונות. לירות

 לפעמים הטלוויזיה, מסך מעל ומתנגחים
הגו שני לחגורה. מתחת מהלומות תוך
והלי המערך הגדולים, המיפלגתיים שים
 הבחירות, מועד שמתקרב ככל נראים כוד,
 ולמוות לחיים מאבק ביניהם שמנהלים כמי

הפוליטית. בזירה
 מנהלים מאחרי־הקלעים, שעה, אותה

בי גישושים, עצמן מפלגות אותן עסקני
 ביל- אחת למטרה המיועדים ומגעים רורים

הגדו הגושים שני בין ברית ליצור בד:
 ממשלתית קואליציה להרכיב במטרה לים

הבחירות. אחרי ביניהן
 והאופטימיים הבוטחים לדיבורים בניגוד
והלי המערך תועמלני מפי הנשמעים

 כי אלה גושים שני מנהיגי יודעים כוד,
 נמצאים מנהיגים שהם הפוליטיים הגופים
 והחסדים הגלויים הסקרים תוצאות בצרה.

 כל על האחרונים, לומים עד שנערכו
מצ- ביניהם, בתוצאות והשוני ההבדלים

 לאומי. ליכוד ממשלת להקמת לחשוב, תן
 לכריתת במינו ראשון ניסיון זהו להיפך,

 המיפלגות שאר כל את שתשאיר ברית
באופוזיציה.

 תישאר רימפד״ל גם כי הנמנע מן לא
יס לא שהמערך משום וזאת באופוזיציה

בממ רוב להתגבש יוכל בו למצב כים
נגדו. והמפד״ל, הליכוד בין שלה,

 אחרי זו, מעין קואליציה שהקמת ברור
ה שני בין והממושכת הארוכה היריבות

 המנוגדות המוצהרות העמדות ואחרי מחנות
 מלאכת היא עקרוניים, בנושאים להם שיש

 כבר אולם ביותר. וקשה מסובכת מרכבה
המח שני בקרב נכונות יש כי נראה עתה
 ולבו- לציבור זה. לקראת זה ללכת נות

 המצב כי והליכוד, המערך יסבירו חריהם
 הסחף נוכח שנוצר, החדש החמור המדיני
ה הפיתרון וסכנת ארצות־הברית בעמדת

 לכפות קארטר ג׳ימי הנשיא שעומד כפוי
 וחזקה יציבה ממשלה מחייב ישראל, על

בלחצים. לעמוד שתוכל
שמאחרי- הפעילות במרכז העומד האיש

 ובתוכם לשעבר, רפ״י אנשי רובם פרס,
 אליה וחזרו מפעילות שפרשו כאלה גם
למט לה ששמה קולק, תדי כמו עתה, רק
במנ הן מפתח עמדות על להשתלט רה

אח בתחומים והן העבודה מיפלגת גנון
 או דבר, היומון ההסתדרות, כמו רים

שהש להבטיח במטרה היהודית, הסוכנות
פרס. תומכי בידי תהיה אלה בגופים ליטה

 את זו קבוצה מגבשת שעה באותה
ופו הליכוד עם לשיתוף־פעולה התוכנית

לי מנסים הקבוצה אנשי למימושה. עלת
 מ*יש בשם מדברים שהם הרושם את צור
ה פרס, אם ספק אולם עצמו, פרם עץ

צעדי לכל מודע הבחירות, במערכת טרוד
מעשיהם. ולכל הם

הלי לאנשי המערך אנשי בין המגעים
ב נשמר בהם והמדובר חשאיים הם כוד
 שני עסקני מובנים. מטעמים כמום, סוד

 בשצף בזה זה כביכול הלוחמים הגושים
ש כמי להיראות מעוניינים אינם קצף

הבחי אחרי מייד פעולה לשתף עומדים
החוצה פעם מדי דולפים זאת עם רות.

הבכי התיקים ועל עמדות־המפתח על מור
 לשם והחינוך. הביטחון האוצר, כמו רים,

 רעיונות לזרוק המערך אנשי מנסים כד
ל להיכנס הליכוד לאנשי ויקסמו שיפתו

 התיקים קבלת ללא גם עימם, קואליציה
 לוותר מוכן יהיה לא שהמערך החשובים

עליהם.
 שמנהיג ההצעה הועלתה -למשל. כך,

 ראש־ממ־ סגן יהיה בגין, מנחם הליכוד,
יאפ בריאותו מצב אם פרם. לשימעון שלה
 מיפלגת־ תהיה בכך, יחפוץ ואם זאת שר

 מיש- את גם לו להעניק מוכנה העבודה
 שר־ סגן כהונת נוסף: פיתוי רד־החוץ.
וייצמן. לעזר הנראה ככל תוצע הביטחון

 הליברלים השותפים את לפצות מנת על
כל לתיקים עיניהם הנושאים בליכוד,

 של תחליפים להם מוצעים בכירים, כליים
 המגעים במהלך הועלה למשל, כך, כבוד.

 מנהיג של במועמדותו לתמוך הרעיון
 אלימלך הד״ר לשעבר, הליברלית המיפלגה

 לחץ בתנאי נשיא־המדינה. לכהונת רימלט,
מיפלגת תהיה להבין, ניתן כך ומצוקה,

גזטררויב\ד מאד־ציה
 ירידה :וגלוייה עיקבית מגמה על ביעות
הגושים. משני אחד כל של בכוחו ניכרת
 חי- קיימים והיקפה הירידה ממדי על

 בכך מחלוקת עוד אין אולם לוקי־דיעות.
בסי ניכר פיחות יהיה התשיעית שבכנסת

 כל על-פי יחד. גם והליכוד המערך עות
 ביחד הגושים שני יצליחו לא התחזיות

 מנדטים, 75 מאשר יותר בבחירות לקבל
 אולי להם יקנה באדר־עופר חוק כאשר

המש נוספים. מנדטים שניים־שלזשה עוד
 שני לראשי ברורה היא זה מצב של מעות

ה שאחרי ספק כל כמעט אין הגושים:
 גוש, אף יוכל לא בו מצב יווצר בחירות

 ממשלה להרכיב הליכוד, ולא המערך לא
 שינסה קואליציוני הרכב בכל כי יציבה.

למ עלול הוא להרכיב, מריגושים אחד כל
 זעום כה ברוב או במיעוט, עצמו את צוא

 דומיננטי גורם להיות לו יאפשר שלא
שתוקם. בקואליציה

 הליכוד בצמרת וגם המערך בצמרת גם
 היחידה האפשרות אחת: עובדה ברורה

 מוחלט רוב עם יציבה ממשלה להרכיב
והליכוד. המערך בין קואליציה של היא

ל בהכנות עוסקים כבר מאחרי־הקלעים
 כבר המחנות בשני זו. קואליציה הרכבת

ממ לכינון האפשרות על בגלוי מדברים
 המערך מצד פרס שימעון גם כזו. שלה
 מתחילים הליכוד, מצד בגין מנחם וגם

להס אנשיהם בקרב הקרקע את להכשיר
ה עם מלא שיתוף־פעולה לקראת תגלות
היריב. מחנה

טיהור________
העבודה במיפלגת

מאח והולכת המתגבשת תוכנית ך•
הרא בפעם לכונן מייועדת רי-הקלעים 1 י

ש ממשלה מדינת־ישראל בתולדות שונה
 שתי של קולותיהם על מושתתת תהיה

שני- כפי הכוונה, אין הגדולות. המיפלגות

יער,דכי וגד וייצמן עזר :המשא־והמתן מנרזלי
יד רוחצת יד

 והוגה הראשי האדריכל ושהוא הקלעים
 שר־ הוא הזו הקואליציה הקמת של הרעיון

 שרא־ אחרי עתה, יעקובי. גד התחבורה
 שימ־ לפטרונו נמסרה העבודה מיפלגת שות
כ עצמו את יעקובי גד רואה פרס, עון

 הוא העבודה. במיפלגת 2 מיספר איש
 מבלי אפילו אולי עצמו, על שנטל האיש

 תומכי מחנה את לרכז לכך, שהתבקש
העבו במיפלגת גדול טיהור לערוך פרם,

 מוצק עורפי בסיס לפרס להבטיח כדי דה
 מחנה עם המגעים את ולנהל במיפלגתו

קואליציה. כינון לקראת הליכוד
נאמני של קבוצה עתה מרכז יעקובי

המתגב והרעיונות ההצעות מתוך פרטים
 הפעיל שהאיש ובבירורים בדיונים שים

 שר־התח- הוא הליכוד מצד בהם ביותר
וייצמן. עזר (מיל.) אלוף לשעבר בורה

 אפשרות צופים
בעבודה פילוג

 אנשי של כיותר הקשה משימה ^
 ממשלה להקים היא העבודה מיפלגת 1 י

לש- יוכלו בה פריטטי, כמעט בסיס על

 דול- לאריה גם להעניק מוכנה העבודה
 היהודית, הסוכנות יו״ר תפקיד את צ׳ין

אלמוגי. יוסף של במקומו
התוכ סיכויי כי מסכימים המחנות בשני

 הבחירות. בתוצאות למעשה תלויים נית
 בחשבון לוקחים העבודה במיפלגת שכן

בו מצד ופילוג פרישה של אפשרויות
 לשי- יסכימו שלא גופים גם ואולי דדים

 יזכה המערך אם הליכוד. עם תוף־פעולה
 פני על כזה מנדטים בהפרש בבחירות
ה כשותף אותו להשאיר שיוכל הליכוד,

 ממנו יפרשו אם גם בקואליציה בכיר
שהתוכ הם הסיכויים כל בודדים, ח״כים

הפועל. אל תוצא נית
 אחדות־ וגם מפ״ם שגם האפשרות

ה תועלה כאשר בפרישה יאיימו העבודה
נש בגלוי, הליכוד עם לקואליציה הצעה

 אנשי המתקיימים. בבירורים ונבדקה קלה
 את להשאיר יהיה ניתן כי מאמינים פרם

ה תיק הענקת בממשלה. אחדות־העבודה
 של תפקיד והענקת אלון ליגאל ביטחון

 עשויים ארבלי-אלמוזלינו, לשושנה שרה
פרי את למנוע כדי משכנע נימוק להיות

אחדות־העבודה. שת
 באותה כי הכל משוכנעים מפ״ם לגבי

 את לבלוע כדי גמישות גילתה בה מידה
 היא ראש־ממשלה, בתור פרס שימעון

 לשחף- כדי לשבח ראויה גמישות תגלה
ממשלה. באותה הליכוד עם גם פעולה
 כי הצופים העבודה במיפלגת אומנם יש

 עלולה הזרמים, מכל הקיבוצית, התנועה
 עם קואליציה להקמת ולהתנגד להתלכד
 במיפלגת לפילוג לגרום ואפילו הליכוד

 לספוג מוכנים פרם אנשי אולם העבודה.
 לתנועה יש דביזיות ״כמה זה. מעין זעזוע

בזילזול. שואלים הם הקיבוצית?״
 מחנה מאנשי אחד הסביר מזה,״ ״חוץ

הברי בפני להתייצב ניאלץ ״כאשר פרם,
 עם יחד בשילטון או באופוזיציה להיות רה

 לבחור מוכנים יהיו מאד מעטים הליכוד,
הראשונה.״ באפשרות

פרם
ואש־׳הממשלה

כגין
ושו־החוץ סגן־ראש־הממשלה

יימלט
המדינה נשיא

דולצ׳ין
הסוכנות הנהלת יו״ר
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