
טשת המירחמה י ו חיק ער נ ס ו  נ
השנת הוא הוגר או - כיסאות ושני

ת ך ל חי ע ת בו ש  שר-הדתות, הודיע ה
 האנשים אחד האחרונה בשנה שהפך י*■

עי לראש לתת ״צריך במפד״ל: החזקים
 שבעזרתו חבל להט, שלמה תל־אביב, ריית
טיפס.״ שעליו מהעץ לרדת יוכל

 כי שעה באותה ידע אבו־חצירא אולם
 את לעצמו אירגן כבר להט (״צי׳צ׳״) שלמה

 הופנה אבו־חצירא של איומו הנסיגה. חבל
 ראש־הממשלה לעבר אלא צ׳יצ' לעבר לא

 במילים בוטא שלא והאיום בגין, מנחם
 לחבל־ אלא לסולם־חבלים, התכוון לא

בגין. לממשלת תלייה
 בתל־אביב הקואליציוני ההסכם פרשת

 המפד״ל, של שרירים מיפגן רק היתה
— זו מיפלגה של הגדול המאבק לפני

מהקוא לפרישה סיבה בתל-אביב במשבר
לצ׳יצ׳. שדרים שלח נבהל, בגין ליציה.
 לבגין, צ׳יצ׳ השיב שעבר השישי ביום

 לכלי־התיקשורת, והצהרות קשר אנשי דרך
 בגאווה צ'יצ׳ אמר לידידיו מוחלט. בלאו

 אולם לי.״ לקפוץ יכול ״בגין ילדותית:
 בהסכם, התקפל. וצ׳יצ׳ יומיים, עברו לא

 עם סיכם הוא יפורסם, לא כי לו שהובטח
 מופעי יתקיימו הקרוב שבליל־השבת בסוק

כרטי בהם יימכרו לא בתל־אביב, תרבות
 החל ואילו חינם, תהיה הכניסה אלא סים

 ה־ בכיפה לשלוט יחזור הבאה מהשבת
המפד״ל. של פירושה על־פי סטאטום־קוו

 המפד״ל החלה זה ניצחון אחרי
על המאבק לקראת מותניה משנסת

ושרון בורג עם בגין
? תיקשורח של קצר או תיקשורת מישרד

כן־מאיר עם בורג
לעת־מצוא נץ או בת־יענה

 גלוי פוליטי רומן מנהל בן־מאיר החל בבד
 ח״כ בכנסת, המערך סיעת יושב־ראש עם

 ״לא לליכוד: כך על־ידי ורמז שחל, משה
קואליציה.״ לעולם

 יוסף על במיוחד אהוד אינו בן־מאיר
 בורג עליו. שנוא ממש המר אולם בורג,
 בראשותו הצעירים מרד את שוכח אינו
הפולי מהחיים שהעיף מרד — המר של

 עצמו בורג על ופסח רפאל, יצחק את טיים
היח התקררות מצידו. תחנונים אחרי רק

 ברית לידי הביאה והמר בן־מאיר בין סים
 כשזה לבן־מאיר, בורג בין ביותר משונה

 לכיוון בורג את לדחוף מצליח האחרון
 לפתע מתחיל המר בעוד יותר, וקיצוני ניצי

כיונה. להצטייר
 את לכבוש מתכנן המר כי יודע בורג
 הבאות. הבחירות לקראת המפד״ל ראשות
זו כי אחדות פעמים טען בורג אומנם
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מה המפד״ל תפרוש מהמפד״ל, אחד שר
 עתה יבצע לא בגין אם גם קואליציה,

 בן- של להטו למרות בממשלתו. שינויים
 עמדו בפרץ זו. דרישה התקבלה לא מאיר,

 אהרון שר־הדתות היונים, שני בעיקר
 בן- שינה אז מלמד. ואברהם אבו־חצירא

 אסור כי וטען שלו, הטאקטיקה את מאיר
 יבצע כאשר מקופחת, תהיה שהמפד״ל

 שלו הריאורגניזציה את ראש־הממשלה
 אבו- גם חייבים היו לכך הממשלה. בתוך

 הציע בן־מאיר להסכים. המר וגם חצירא
 יישארו אם נוסף, שר תדרוש שהמפד״ל

 היה הרמז שרים. שלושה לדימוקרטים
 ליד לשבת רוצה עצמו בן־מאיר ברור.
הממשלה. שולחן

למשבר סבנה
קואליציוני

 לא שבגין ידעו והמר אבו־חצירא ולס
 לגרום מבלי שר עוד למפד״ל לתת יוכל

 הרבה עצמו לו המסוכנת — התלקחות
 את המרכיבות המיפלגות בתוך — יותר

 כי הוחלט דיון אותו של בסופו הליכוד.
 משריה, לאחד מישרד עוד תדרוש המפד״ל
במיש־ סגני־שרים ושני נוסף, שר במקום

 בכל המוניציפאלי. לא הממלכתי, במישור
 על דיבר זו מיפלגה מראשי שאחד פעם

 תל־אביב, בעיריית הסטאטוס־קוו הפרת
 שמייעדת המילחמה על לרמוז התכוון הוא

 האיזון הפרת בעניין לממשלה המפד״ל
 שרים ומיספר תיקים מיספר של הקדוש

הממשלה. שולחן ליד
צ׳יצ׳ פשוט. התסריט היה בתל־אביב

 קואליציונית מישענת לו להבטיח ביקש
 עם וחתם העיריה, בתוך ביותר רחבה

 מיפלגה תצטרף שלפיו הסכם על המפד״ל
 הסטא־ שמירת תמורת הקואליציה אל זו

הדת. בנושאי טום־קוו
 אנשי הפעילו כבר, נחתם שההסכם אחרי

 ובראשם הליברלים, צ׳יצ׳, של מיפלגתו
 גם לקאריירה עיניו הלוטש שיפמן דויד

 ראש על כבדים לחצים הממלכתי, במישור
 תל־אביב את להפוך כדי בך ״בחרו העיר.
בלילות־שבת, גם בה לחיות שאפשר לעיר
 אותו האשימו לדתיים,״ נכנעת ואתה

 שההסכם אחרי כי החליט, צ׳יצ׳ ידידיו.
 והודיע כרצונו, לנהוג יכול הוא חתום כבר

 יהיה אפשר הסטאטוס־קוו במיסגרת כי
 מאחר בתל-אביב, בתי־שעשועים לפתוח

 בקדנציה גם פתוחים היו מהם שאחדים
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בן־ יהודה זד, היה קואליציוני. נושא אותו 1
המר זבולון שר־החינוך הניח שמאז מאיר, 1 ^

הנוקשה הקו מנהיג הפך הניציות לעמדותיו 1 ■
בן־מאיר הקרב. נס את שהרים במפד״ל, 1 1
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 בד״ש, הפילוג מאז בממשלה. התיקים

 קריאות פעם מדי המפד״ל אנשי משמיעים
 בדרישה ראש־הממשלה, לעבר מגומגמות

 לדמוקרטים, יש כיום המעוות. את לתקן
 בממשלה שרים שלושה ידין, של בראשותו

 שלושה למפד״ל ואילו חברי־כנסת, 7 ורק
חברי־כנסת. 12 אך שרים

 בשכם אחת
בלב ואחד

* ״ל ן ד פ א מ  העיוות תיקון על עמדה ל
 שלה, השרים שלושת דרישת בגלל 1 יי

 שהוא זה של נימוקו בורג. של בראשותו
 ראש־ על להקשות עכשיו רוצה ״אינו

להי תצטרך וכה כה בין וכי הממשלה,״
 החסרים התיקים בחלוקת רוויזיה עשות

דרישתה. על המפד״ל תעמוד ואז בממשלה,
 האחד: דברים. שני אירעו בינתיים אך
 שלו שהממשלה למסקנה הגיע עצמו בגין

 שרי ללא לתפקד להמשיך יכולה אינה
 ותיקשד תחבורה תעשייה־מיסחר־ותיירות,

 בן־מאיר יהודה לעצמו גיבש ומאידך רת,
 מתרחק שהוא ותוך המפד״ל, בתוך כוח

 המר, זבולון הימים משכבר ידידו מעל
בד־ שר. של לתפקיד עיניים לוטש החל

 הכל, אולם שלו האחרונה הקדנציה תהיה
 יתאפשר רק אם כי יודעים בזרג, כולל

שלו. הפוליטית בקאריירה ימשיך הוא לו,
 הסכנה את לחסל בורג צריך כך לשם
 הפוליטיקאים אחד הוא בורג המר. ששמה

 הוא, בארץ. ביותר והערמומיים הממולחים
 שראשיה במיפלגה אחר אדם מכל יותר

 יודע והפרתן, בריתות בכריתת מומחים
 של מציפותיו להצילו שיוכל מה כי היום
 הקיצוניים החוגים עם ברית יהיה המר

בוגד. כאל להמר המתייחסים במפד״ל,
 בקרב בורג של הופעתו היא לכך דוגמה
 ביום צה״ל, מחסום ליד קדום, מתנחלי

 לשמוע ממהר יותר זה היה האחרון. השני
 המישטרה, על הממונה שר־הפנים את

 החוק על העוברים המתנחלים את המבקר
נייטרלי.״ אני עמדה. אין ״לי אומר:

 שנערכה בכנסת, המפד״ל סיעת בישיבת
 בורג. השתתף לא האחרון, השני ביום
לירו משכם בדרכו עת באותה היה הוא

 הדמות שהיה בן־מאיר, יהודה אולם שלים.
למשתת הסביר ישיבה, באותה המרכזית

 מנהיג של דעתו את גם מבטא הוא כי פיה
אמר. אשר בכל המיפלגה,

להו אחת: דרישה העלה בן־מאיר
 יפטרו לא אם כי לראש־הממשלה, דיע
יוסיפו או הדמוקרטים, משרי אחד שר

הכלכליים. רדים
 המפד״ל מישלחת עומדת השבוע באמצע

 תדרוש מישלחת אותה בגין. עם להיפגש
 התחבורה התיקים, משני אחד את מבגין

 במיש־ — סגני־שרים ושני התיקשורת, או
ל ההנחיות ובמישרד־הרווחה. רד־השיכון

 רק אלא לוותר שלא הן מישלחת אותה
 אולם סגן־שר־הרווחה, אחד, סגן־שר על
 מישרד של האדום הקו את לעבור לא

נוספים. וסגן־שר ממשלתי
 לא שאם יהיה בגין על הגלוי האיום

 תצביע לא המפד״ל, דרישות תתקבלנה
 הממשלה הרכב בעד הממשלה עם המפד״ל
 בשבוע להציג בגין עומד שאותו החדש,

 ברור המפד״ל לראשי אולם בכנסת. הבא
 הודיע כאשר והראיה: תתקבל, שתביעתם

 (״גונדר לחיים תיק לתת כוונתו על בגין
 תיק על רק דיבר הוא לנדאו, אברהם״)
התיקשורת. תיק את ציין ולא התחבורה

 המפד״ל, דרישות את בגין יקבל לא אם
 מיפלגה לגבי מסקנות להסיק יצטרך הוא

 לא ומהממשלה. מהקואליציה ולהוציאה זו
 אצבעות ללא יוכל, בגין אם גם ברור

 יצטרפו שאליהם המפד״ל, של חברי־הכנסת
 קבוצת וגם אגודת־ישראל חברי הנראה כפי

 הממשלה את להעביר שבליכוד, כהן גאולה
בכנסת. בהצבעה שלו החדשה
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