
ממשלתו את לפרק המא״ת
במ של רשימה לבגין הביא אדליד שלו.

 אמנם אם למצרכי־היסוד, העתידים חירים
 את בגין ראה כאשר ־הסובסידיות. יבוטלו

 אסכים לא ״אני עיניו: חשכו המחירים
 אמר לירות״, וחצי שש יעלה שחור שלחם

לארליד.
 ראש־ לפני טען הוא לגמגם, החל ארליך
התח את קיבל עצמו הוא כי הממשלה

מ לכן קודם אחדות שעות רק שיבים
 היוו החדשים והמחירים ׳מישרדו, עובדי

 ביניהם הסכימו השניים לו. גם הפתעה
 באותה אולם הסובסידיות, את לבטל שלא
 ראש־ לבניין להגיע השרים החלו שעה

 וניסו התפתלו ובגין ארליך הממשלה.
ש מה את הנידהמים לשרים להסביר

 וייצמן, היה זאת שהבין הראשון אירע.
 דעתו את הביעה הישיבה את שעזיבתו

 הסוף, עד נשארו האחרים השרים עליה.
 אמרו הישיבה של בסיומה פניהם, אולם
הכל.

המעידה
הסימלית

 דווקא בבוקר למחרת פרצה סערה ך*
 ארליך, של סגנו הליברלית. במיפלגה י י

יחז הסובסידיות, לביטול התוכנית אבי
ועס חברי־הכנסת חמם. זעק פלומין, קאל
 שר־ כי הבינו הליברלית המיפלגה קני

 לא שוב עירומים. אותם הציג האוצר
חב גם והתירוצים. ההצטדקויות לו עזרו

ללכת. צריך האיש טענו: למיפלגה ריו
 במדרגות ראש־הממשלה ירד כאשר
ל מעד, הממשלה, ישיבת בתום מישרדו,
מז בתפקיד. מכהן הוא מאז ראשונה

לשמא שצעדה קלימוביצקי, יונה כירתו
מאחוריו. שעמדו ונוטר שומר־ראש לו׳

 ארוכים שבועות במשך למיטתו אותו
מסגרת). (ראה

 ל" ייכנס בגין כי שידע לפני למחרת,
 הלחצים ארליך. אצלו ביקר בית־החולים,

ה והלעג מיפלגתו, בתוך עליו שהופעלו
 להודיע בא ארליך שלהם. את עשו ציבורי,

 מהממשלה. להתפטר עומד הוא כי לבגין
 מאז לראשונה זו. לשיחה מוכן היה בגין

 אליו טלפן לא הליכוד, ממשלת הוקמה
 פגישה, עימו לקבוע כדי ישירות ארליך

 וביקש בגין של למזכירתו התקשר אלא
____ הפגישה■ את לקבוע ממנה

 ההתפטרות של~בגין־~לאיום תשובתו
 אתה ״אם החלטתית: היתה ארליך של

 לארליך ברמזו לנשיא,״ הולך אני הולך,
 להתפטרות והאחריות יתפטר הוא גם כי

 ,שר־האוצר ארליך. על תחול הממשלה
 יום באותו האמון. הבעת את לנצל החליט
לאו וסיפר חי טלוויזיה בשידור הופיע

 תגיבת בגין. עם שלו השיחה על מה
ההת איום בעקבות והמיפלגה, הציבור
 ציפה שלה מזו הפוכה היתה פטרות,
 הליברלים של חברי־הכנסת מרבית ארליך.
 ברעיון תמך הציבור רוב עימו. הסכימו

 מאמינים מעטים כשרק שלו, ההתפטרות
רציני. בגין של הנגדי שהאיום בכך

 אברהם בכנסת, הליכוד סיעת יושב־ראש
 משופשף. ליברלי עסקן שריר, (״אברשה״)

ה מהצעדים פוליטי בהון לזכות החליט
 לארליך הציע הוא ארליך. של אחרונים
 התפטרות ידרוש שריר פוליטי. ״תרגיל״

 יטול על-ידי-כך הליברלים, שרי ארבעת כל
 אף ואולי ארליך מהתפטרות העוקץ את

 ביטול את לדרוש התנועה את יאלץ
 לתרגיל הסכים ארליך ההתפטרות. איומי

ב העיתונים הגיבו למחרת שריר. של
להת הליברלים אנשי דרישת על הרחבה
מהממשלה, שריהם כל פטרות

 לרשת ביותר הרציניהמועמד
 ראש כאשר בגין, את

 שר הוא כיסאו, על לוותר יצטרך הממשלה
 להילחם יצטרך אשר וייצמן, עזר הביטחון
בתפקיד. לזכות כדי ובבגין חרות בוותיקי

 ארליך אולם הבאות. בבחירות הליכוד
 הסובסידיות ביטול ללא כי טענו וכלכלניו

כלכלית. שואה תהיה
 כדי מייוחדת, לישיבה כונסה הממשלה

 ישיבת־המנד לפני שעה כך. על להחליט
ושר־האוצר ראש-הממשלה נפגשו שלה

הקל את טרפה בגין של מחלתו אולם
 להעמיד נעים לא היה לפתע כולם. פים
 בפני חוליו מיטת על המוטל המנהיג את

 הקואליציה. ובתוך הליכוד בתוך משברים
 את שכח הוא ההזדמנות. את ניצל ארליך
 את הסובסידיות, את ההתפטרות, כוונת

שאנ העובדה ואת הדוהרת האינפלציה
 רבינובי׳ו. יהושע אל להתגעגע החלו שים
ההת את ״שכח״ פלומין, את פיטר הוא

 שעד בעוצמה, והתייצב עצמו של פטרות
 יריביו מול אל אצלו, מוכרת היתד. לא כה

מבית.

אריק
הביטחון שר

 שחברי הראשונה הפעם זו היתד! א ■4
 הליברלית המיפלגה ועסקני הכנסת )

 ושלמות הקואליציה שלמות על מאיימים
 התפוצצה שבועות שלושה לפני הליכוד.
להת אז ביקש וייצמן וייצמן.—בגין פרשת

 סירב. ובגין האוטונומיה מוועדת פטר
 איתן, (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,

 הגבוה לבית־המישפט דעת חוות הגיש
 כשהוא בגדה, אדמות הפקעת לגבי לצדק,
 מאחורי ראש־הממשלה עם קנוניה עושה

 בגין בין היחסים שר־הביטחון. של גבו
 את הזכיר אשר לשפל הגיעו לווייצמן

 וייצ־ של מחרות לפרישתו שהביא המרד
במיפלגה. הקודם בגילגולו מן,

 נראה להפתעתו, בהתפטרות. איים וייצמן
 במידה בגין אותה מקבל הפעם כי היה

 שמועית, היו בליכוד רצון. של מסויימת
ממתין רק בגין כי מבוססות, בלתי לא

ליצ נפילתו. את ולמנוע בו לתמוך מיהרו
 ישירה תוצאה היתד, שהנפילה טענו נים
 הצפוי את ומסמלת הממשלה ישיבת של

 הביני יותר מאוחר רק כולה. לממשלה
 שהצילה היא זו׳ נפילה דווקא כי הכל,

הת יומיים אחרי בגין. של הממשלה את
 בגין מיקרית. היתה לא הנפילה כי ברר
תרתק הטוב שבמיקרה קשה, במחלה לקה
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 ארליך, שימחה האוצר שר הוא בגין,
 הליברלית. המיפלגה של המעורער מנהיגה

שבועות. לכמה זמן פסק לו נתנה בגין מחלת

אני אבל מאוד, חכם אמנם ני
י י / ב וייצמן עזר אמר גאון,״ לא /

 ישי־ המפורסמת, הממשלה ישיבת מהלך
 שעבר בשבוע שניקראה בת־הברווזים,

הסובסידיות. בקיצוץ לדון כדי
כ לראש־ד,ממשלה זאת אמר וייצמן

 הממשלה. ישיבת שהחלה אחרי שעל,
 אך בכלכלה, מבין אינו אמנם, וייצמן,

 המיוחדים בחושים באנשים. מבין הוא
 אחדות שעות שהבינו מה הבין הוא לו

 בארץ, הטלוויזיה צופי כל מכן לאחר
 לנכס־צאן־ תהפוך זו, ממשלה שישיבת

הישראלי. הבדיחה בעולם ברזל
המיי המסקנות את הסיק שר־הביטחון

 מהשרים ניפרד ממקומו, קם הוא דיות.
 שימחה שר־האוצר, לביתו. ונסע הנדהמים

 המגומ־ בהסבריו להתפתל המשיך ארליך,
הממ ישיבת של פישרה על לשרים, גמים
 של בסופה זומנו. אליה המייוחדת שלה

 הכלכלית המדיניות הכל: הבינו הישיבה
 פשיטת סף את כבר עברה הממשלה של

 מגוחך יאוש של למצב והגיעה הרגל
 ביותר חריפות השלכות יהיו זו ולישיבה

הממשלה. של קיומה המשך על
אומ ישיבת־ממשלה באותה שקרה מה
 מיל־ לאחר ביותר. פשוט דבר היה ללה
 שר־ הצליח אחדים, שבועות בת חמה

 ראש״ את לשכנע ארליך, שימחה האוצר,
 הסובסידיות, לביטול שיסכים הממשלה

 מיידית, מחירים להעלאת שיגרום דבר
 נזקקות להם היסוד, מצרכי של בעיקר

 חודשים במשך היכולת. מעוטות השכבות
 ברור היה הסובסידיות. להורדת בגין התנגד

הבי החלב, הלחם, מחיר העלאת כי לו
לסיכויי נוספת מכה היא והאורז, צים
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 דחתה ואש־הממשרה שו מחלתו
החמוד המשבר את שבושת בבמה


