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בורג. יוסף השר נמצא הכוונת על
תוכנית
המר-בן־מאיר

קו- תוכנית־הקשר נשלפה מעשה ן■*
זמנה. דם •

ה שר־החיגוך־זיהתרבות המר, לזבולון
 הדרך. אצה לא ותאב־השילטון, שאפתן

 לקגוניות שותפו בן־מאיר, ויהודה הוא
 במייוחד להוטים אינם צעירי־המפד״ל,

ייער אם שכן, כיום. בורג עם להתמודד
 וחצי, שנתיים בעוד במועדן, הבחירות כו
 שלו. את יעשה שהזמן הסיכויים.הם כל

 לוודאי וקרוב ,73 בן אז יהיה בורג יוסף
הב המפד״ל. ממנהיגות בעצמו שיפרוש

 זוהי בשל. כפרי המר בידי תיפול כורה
ברע תומך׳ המר אין גם שביגללה הסיבה

ל התייצבות הבחירות. הקדמת של יון
הצ פירושה הקיים, במצב כיום, בחירות

 ד.מפ־ רשימת בראש שוב בורג יוסף בת
נו שנים לארבע במנהיגותו והכרה ד״ל,

לפחות. ספות,
מפוכ אנשים הם ובן־מאיר המר אולם

ההת בקצב כי יודעים הם ושקולים. חים
 אם לקבוע בידם לא הנוכחי, רחשויות

 בורג היה אילו לאו. אם הבחירות יוקדמו
ממנהי שהיא, סיבה מאיזו כיום, מסתלק

 הכל עושים שניהם היו המפד״ל, גות
 דבר מהקואליציה, תפרוש שהמפד״ל כדי

הס אבל מוקדמות. לבחירות גורם שהיה
ל שיביא הממשלתי, שהמשבר היא כנה

שירצו מבלי יתרחש הבחירות, הקדמת

להד התוכנית לחידוש היא אף תרמה
בורג. של חתו

 נגד לכאורה, מכוונת אינה התוכנית
 בן- אברהם הוא הראשוני היעד בורג.
 החזק האיש הפועל־המיזרחי, מזכ״ל נתן,
 מחברי 3070 שבידיה למיפגה, סיעת של

 יודעים ובן־מאיר המר מרכדהמיפלגה.
 ולבודדו, בן־נתן את לנטרל יצליחו שאם
 הם זאת לעשות כדי מעצמו. בורג יפול

 רוב, המיפלגה במרכז לגבש עתה מנסים
 תחת שונות, סיעות מנציגי מורכב שיהיה

 ב־ מישטר־הסיעות ביטול של הסיסמה
מיפלגה.

 שנה לפני עוד במפד״ל הוחלט כך על
 בוצעה. לא מעולם זו החלטה אבל וחצי.

 יח־ פי על במפד״ל הכל מתנהל היום עד
 כשה- השונות, הסיעות של סי־הכוחות

מ להימנע כוחם בכל משתדלים צעירים
 ועדיה, עירום להציגם העלולות בחירות,

 קטן במיפלגה המיספרי כוחם כי ולהראות
סיעתם. של הנוכחיים 1870מ״ אפילו

:הם במפד״ל כיום יחסי־הכוחות
 יש בורג, של בהנהגתו למיפנה, לסיעת

 18 רק אומנם יש לצעירים אחוזים. 30
 סיעת עם ברית כרתו הם אבל אחוזים,

 ,1270 שלה ורהפטיג, זרח של התחדשות
 יותר אחוזים, 30 במשותף להם יש וכך

 אהרון של ליכוד־וחמורה לסיעת מאשר
 אחוזים. 24 שלה גלאס, ודויד אבו־חצירא

המו אנשי בין מתחלקים האחוזים שאר
 ותנועת־האשה־ הדתי הקיבוץ שבים,

הדתית.
 לביטול עתה חותרים ובן־מאיר המר

 תיקווה מתוך הסיעות, מישטר של מהיר
 510/0מ־ יותר סביבם לגבש בידם שיעלה

 רוב בעזרת יוכלו, וכך המרכז, חברי של
ייצוג עוד לתת מבלי במפד״ל לשלוט זה,

שו־החינוך את לשכנע מנסה בגין מנחם ואש־המנזשלה ל 111
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 בשלב כלשון־מאזניים. המפד״ל את שיעמידו מתאימים יחסי־כוחות יווצרו אם הממשלה
 זקוק הוא כך לשם הבאה. בממשלה ראש־הממשלה כסגן להתמנות מקווה הוא ראשון

האחרונים. בשבועות לממשה החל שהוא משימה — בורג יוסף של להדחתו

ל תרופה להקדים חייבים הם לכן בכך.
עכ כבר בורג את להדיח ולנסות מכה,
הבחירות. יוקדמו שאומנם למיקרה שיו

 של המוגברת לפעילותם נוספת סיבה
 תנועת־התחייה, הקמת היא ובן־מאיר המר

של האלקטורלי בעורף לנגוס המאיימת
 הדי־ כי צעירי־המפד״ל טענו כה עד הם.

 עתה גוש-אמונים. אנשי הם שלהם ביזיות
 גוש־ אנשי שמרבית מוחשית סכנה קיימת

 ככל תנועת־התחייה. אחרי יטו אמונים
לפ כדי זמן יותר זו תנועה בידי שיהיה

 צעי־ תומכי את ולמשוך ולהתארגן, עול
הש מידת תקטן כן לצידה׳ רי־המפד״ל

זו סכנה במפד״ל. הצעירים של פעתם

היחסי. כוחן פי על השונות לסיעות
עס עם בחשאי נפגשים הם כך לשם

לשכ לנסות כדי השונות, הסיעות קני
 בתוכניו־ ולתמוך אליהם להצטרף נעם

תיהם.

 של התרגיל
אגו-חצירא

 ובן־מאיד המר של הראשון נסיון ^
 אהרון שר־הדתות, את להעביר היה י י

האח בזמן ואומנם לצידם. אבדחצירא,
אחדות פגישות זה רקע על נערכו רון

 זוממים הדחתו שאת בורג, יוסף והמישטרה הפנים שר 9 1111111
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 החלטה על הסתמכות תוך אולם המפד״ל. בסיעות החזקה שהיא למיפנה, סיעת מתמיכת

• שיביא רוב לגבש עתה מנסים במיפלגה הסיעות מישטר ביטול בדבר
הבאה. מהממשלה סילוקו את גם כך ובעקבות המיפלגה מראשות לסילוקו

 ליכוד- סיעא לאישי הצעירים אנשי בין
ותמורה.
כיש הוא אבו־חצירא בממשלה, כשר

 לאינטליגנציה עלבון המהווה חרוץ, לון
 מישרד־ את רוקן הוא במפד״ל. רבים של

הסמ כל את בידיו ריכז מתוכנו, הדתות
 חלוקת על שליטה הוא שעיקרן כויות,

ב עצמו והקיף המישרד, של התקציבים
 העדה מבני ויועצים עוזרים של קבוצה

הצפון־אפריקאית.
 הלועגים ובן־מאיר, המר בעיני אבל

 בן־ברית הוא גבו׳ מאחורי לאבו־חצירא
 עדות־ בגי תמיכת את להם להבטיח העשוי

 הוצעה עימו במגעים במפד״ל. המיזרח
 לסרב יכול הוא שאין הצעה לאבו־חצירא

 מיד במפד״ל, 2 מם׳ המנהיג להיות :לה
 לרשת סביר סיכוי עם המר, זבולון אחרי

כשר־הפנים. בורג יוסף של תפקידו את
 ובן- המר מקווים אבו־חצירא בעזרת

 עדות־ יוצאי את אליהם למשוך מאיר
 המים־ של האחרות מהסיעות גם המיזרח

מב הם המושבים. מסיעת ובעיקר לגה,
 מישטר שיבוטל אחרי לו, להעניק טיחים

 על לאנשיו, ייצוג יותר במיפלגה, הסיעות
אשכנזיים. נציגים חשבון
 בסיעת־המפד״ל כיום יש למשל, כך,

 ליכוד־ לסיעת נציגים שלושה בכנסת
ופינ גלאס דויד אבו־חצירא, — ותמורה

 את מפתים ובן־מאיר המר שיינמן. חס
 המפד״ל של הבאה בסיעה כי אבו־חצירא

 מבני שניים עוד לפחות למנות לו יתנו
את לפורר יד יתן רק אם כח״כים, עדתו

 של כוחו את ולנטרל האחרות הסיעות
בן־נתן.

 משימה זו אין — בן־נתן את לבודד
 כוח כימעט אין לצעירים עיקר. כל קלה

 עבודת- עושים הם אין המיפלגה. בסניפי
לעו למיפנה, סיעת העסקנים. בין שדד.

 משקיעה בן־נתן, של בניצוחו זאת, מת
 המיפל־ בסניפי עבודת־נמלים שנים מזה
 בכל תומכים זו לסיעה יש למעשה גה.

במפד״ל. הסיעות שאר
 השאננות

להתנקם עלולה
 מתייח־ למיפנה שמנהיגי הסיכה והי ן•
לאוז המגיעות לידיעות בזילזול סים 1

 הם בורג. את להדיח הקנוניה על ניהם,
 הצעירים יצליחו לא שלעולם בטוהים

 במרכז אחוז 50מ־ יותר של 'רוב לרכז
בחי גם תובעים למיפנה אנשי המיפלגה.

 יתגלה שאז ביטחון מתוך לוועידה, רות
הקר ותושמט הצעירים, של הזעיר כוחם

ובן־מאיר. המר של לרגליהם מתחת קע
עלו למיפנה אנשי של שאננותם אולם

מתכוו הצעירים שכן בהם. להתנקם לה
 בחירות ללא המיפלגה על להשתלט נים

ה הרגשות ניצול תוך בעיקר פנימיות,
אבו־חצירא. של בעזרתו עדתיים,
 תומכי גם יתמכו לא הצעירים לדעת
כי יודעים הם הסוף. עד בבורג למיפנה
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