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)29 מעמוד (המשך
 הקומוניסטים של האדום הגוון את תיעבו

 ולעתים — פחות לא שמאל״ ציון ו״פועלי
הלאו את מאשר — יותר אף קרובות

הרוויזיוניסטית. מנות
 היתה וייצמן וחיים בן־גוריון בין הברית

 בין הכלליים״, ו״הציונים מפא״י בין הברית
 של והכלכליים ההתיישבותיים המיפעלים

 ** והבג* הפרסית התעשייה לבין ההסתדרות
 על־ידי חוזקה זו ברית הפרטית. קאות

ההס של השונים המוסדות — המתווכים
היהו הסוכנות ובעיקר הציונית, תדרות

.1929ב־ שנוסדה דית,
ה הצמרת כין שיתוף־הפעודה

 מזה מפא״י של והפוליטית כלכלית
 את היווה מזה הכלליים״ ו״הציונים

מחדיטנים. ה■ הוזגכשו שסכיכו הקשה, הלוז
 וירידות, עליות רצוף ממושך, בתהליך

ה המרכז אל הצטרפו ומשברים, מאבקים
 והמים- האירגונים כל כימעט הזה נוקשה

השליטות. השכבות את שייצגו לגות
 מים־ עם למערך מפ״ם של הצטרפותה
 התה- של סיומו את מסמנת לגת־העבודה

 הצטרפה כאשר גח״ל, והקמת משמאל, ליו
הכ ״הציונים (ממשיכי לליברלים חרות

הימני. באגף התהליך את מסיימת לליים״)
לעוצ המחליטנים גיבוש של שיאו את

 ממשלת־ הפוליטי, בשטח מסמנת, אחת, מה
 מילחמת אחרי שהוקמה הליכוד־הלאומי

 ביטויים רק היו אלה אך ששת־הימים.
 למדי, ורופפים מאוחרים־קצת, פוליטיים
הכל בשטח יותר הרבה עמוקה לשותפות

והחברתי. כלי
,1956ב־ התעשייה לפיתוח הבנק הקמת
התי י״לישכת 1962ב־ הענקי כלל קונצרן

 הם 1965ב* הכלכליים״ האירגונים של אום
 ה- גיבוש של החשובים הכלכליים ביטוייו

 לעוצמה השונים מהסקטורים מחליטנים
אחת. מרוכזת

 כיותר החשוב החברתי הביטוי
ה אנשים, שיכבת יצירת היתה
האוכ מעשירית פחות מהווה

באי כדל חשוב זה ושאין לוסייה,
 פוליטי או כלכלי ביטחוני, גוף זה
 פתוחה הדרו■ היום: נמצאים הם

 האפשריים, הכיוונים לכל לפניהם
 מצמרת קושי ללא לדלג וביכולתם

״אידיאו שיקולים כששום לצמרת,
עוצ אינם פוליטיים או לוגיים״ ¥ בערס. רים

מרת  הצ
ת אי צב ה

 ״תנועת של המחליטנים בקרב ן ך*
של המחליטנים בקרב והן העבודה״ י י

 מוח- עירוב־תחומים היה האזרחי״ ״המחנה
ופולי כלכליים מחליטנים בין לט־כימעט

 היום. גם קיים זה תחומים עירוב טיים.
 בכל גדולות חברות של ובעלים מנהלים

 וחברי-מסד חברי־כנסת הופכים הסקטורים
 נעשים בכירים שפקידי־ממשלה כשם שלה

 הסתדרו- וחברות פרטיים בנקים למנהלי
חשובות. תיות

 אלא כפול, אינו הקודקוד אף
 הכל■ המחליטנים י לצד משולש.

 המדד גם קיימים כליים־פוליטיים
הצבאיים. ליטנים
מיפלגתי כאירגון נולד ״ההגנה״ אירגון

 עם יותר, מאוחר ביותר חשוב
צה״ל. של הקמתו

 זרוע־המחץ צמחה ״ההגנה״ בתוככי שכן
המדי הקמת עם שהפך, הפלמ״ח, — שלו
 על ביותר והרציני החריף לאיום נה,

 ומלוכד, מגובש ככוח המחליטנים מחנה
וייצמן. וחיים בן־גוריון על-ידי המונהג
שסיפ השיכבה בני היו הפלמ״ח אנשי

העבו ״תנועת של המחליטנים את קה
 חזקה היתה השמאל השפעת אך דה״.

 הפלמ״ח של והמפקדים הלוחמים בקירבם.
 ברצינות והתייחסו ותמימים, צעירים היו

 של הסוציאליסטי המלל אל מדי״ ״רבה
ברוויזיוניסטים ראו הם ודודיהם. הוריהם

האדום* הבית :ה״סוציאליסטי״ הכוח מרכז
דהה הצבע

 יוני, בחודש העבודה״ ״אחדות בוועידת
 על האחריות הועברה מכן לאחר .1920

 1930וב־ כולה, ההסתדרות לידי ״ההגנה״
 תחת נמצאה כבר ו״ההגנה״ התהליך, תם

הסוכ — הלאומיים המוסדות של אחריותם
 פיקוד נמסרו שם הלאומי. והוועד נות

 ״פריטטית״, מיפקדה־ארצית לידי ההגנה
 ומפקדי־ ההגנה חיילי שרוב אף כלומר:

ההס חברי מבין באו האירגון של השדה
 — ובעיר העובדת בהתיישבות תדרות

 בשווה שווה מחולק העליון הפיקוד היה
העבו ״תנועת בין ו״ימין״, ״שמאל״ בין

האזרחי״. ״המחנה ובין דה״ כ־ הוכח הפיקוד של זה מיכנה

 אוייב אלא פוליטי, יריב סתם לא ובאצ״ל
 אנשיו, קודקודי את לפצח שמותר ממש,

 בבוז התייחסו הם הבריטים. לידי ולמסרם
 האזרחי. מהמחנה הבתים״ ל״בעלי עמוק

 הסובייטית המהפכה שירי על התחנכו הם
ב דיברו הם פנפילוב. אנשי ברכי ועל

 בארץ- חברת-מופת על ״ילדותית״ רצינות
 יצחק — עליהם הנערץ במנהיג ישראל.

מסוכן. מהפכן בן־גוריון ראה — שדה
 היה הפלמ״ח איש חיפש שאותו המחר

 חשבו עליו מהמחר שינוי תכלית שונה
וייצמן. וחיים בן־גוריון דויד

שרתון. מלון כיום עומד שבו במקום •

 היה אילו לבן־גוריון. ברור היה האיום
הפי לשלד הופך הפלמ״ח של הפיקוד שלד
מסו מוקד־כוח נוצר היה צה״ל, של קוד
 מפא״* שבין בברית משולב שאינו כן,

 העובדים חברת בין הכלליים״, ו״הציונים
 לו אשר מוקד־כוח הפרטית. והתעשייה

 מערכת משלו, כוח־אדם משלו, משאבים
משלו. ומנהיגים משלו ח-נוכית

 להתיר מוכן היה לא כן־גוריון
 — כזה מוקד־כוח של קיומו את

הפלמ״ח.* את ופירק
 בן־גור- על נאמנים היו שלא המפקדים

 מז הסתלקו או סולקו וייצמן וחיים יון
 המחנה בתמיכת ובן־גוריון, המוקם, הצבא

 מפקדי־מה־ לגדולה והעלה טיפח האזרחי,
ה בצבא ששירתו ומפקדי־פלוגות לקות

 ש,.אינם עצמם על שהצהירו אנשים בריטי,
 לסקוב, וחיים׳ ידין כייגאל פוליטיים״,

 כמשה נאמנים חברי-מיפלגה — וכמובן
. דיין -

ה הושלם המדינה, הקמת עם רק כך,
המחליטנים. של החשוב, השלישי, קודקוד

ל מפקדי־הצבא של נאמנותם הובטחה
הכלליים״. ו״הציונים מפא״י שבין ברית

 מקום, ככל — בצמרת המקום
 עם מאוייש, היה — צמרת ככל
אנ של סוג כאותו המדינה, קום

הי אינטרסים, של שכרית שים,
 של דמותה על דומה והשקפה כרות

אותם. מאחדת הי־טראלית ההכרה
 חלוקת־ את לבצע מוכנה היתד. זו ברית

 שלושה המדינה. קום עם הגדולה השלל
ביניהם: המחליטנים חילקו שלל סוגי
 שהותירו העצום, והרכוש האדמות י•

אחריהם, הערבים הפליטים
 להגיע שהחלו האדירים סכומי־הכסף •

 ומילוות כמענקים הצעירה למדינת־ישראל
ממדינות־חוץ,

ה שסיפקו כוח־האדם :מכל וחשוב •1
חדשים. עולים  המה■ ועל הזה, השלל חלוקת על

 כרשימה — הכלכליים ליטנים
הכאה.

 לקח את היטב שלמד הוכיח בן־גוריון *
 ותנועות־נוער שחינוך בהבינו הפלמ״ח.

 מיהר השקפת־עולם,מסוכנת׳, לעצב עשויים
 בחינוך, העובדים זרם 1אר לבטל בן־גוריון

ה תנועות־הנוער של פעולתן את והגביל
 נגע לא בן־גוריון בבתי־הספר. חלוציות

 ותנועת הפרטי, או הדתי בחינוך לרעה
 ב־ בבתי־הספר. לפעול הורשתה ,הצופים׳

בני־בריתו. את גידלו הללו בתי־המפר
 המתרחש על יפה לפקח שיוכל כדי **

 את בידיו לשמור בן־גוריון הקפיד בצבא,
 כ־ ששימש פעם בכל שר־הביטחון תפקיד

ראש־ממשלה.

ת תאחר אל * המבצע א
ח * ם ק קו ת חישוב מכונת עם מיני ח א
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