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ועוד. לשעבר,
 חברי■ של אחרת חשוכה קבוצה

 משום שדווקא אותם הם כנסת
 אחת עם אן? לזהותם שאי־אפשר

תופ הם המוגדרות, הקבוצות מד
 במיפלגותיהם. עמדות־מפתח סים

 בר־ חיים פרס, שימעון הם כאלה
 בגין מנחם במערך, שחל ומשה לב

בתנועה תמיר שמואל בליכוד,
 ויוסף הדמוקרטית

אלה במפד״ל. המר
 וזבולון בורג

המנהיגים הם
 הוא תפקידם שעיקר דברם, ועושי
 וניגודי־ חילוקי־יהדיעות את ליישב

השו הקבוצות שבין האינטרסים
נות.

 בין תיאום״ כ״לישכת תפקידה על נוסף
 משמשת המחליטניס, של השונות הקבוצות
 ההתמודדות כזירת גם הפוליטית המערכת

ה י י ו ל ג  הבחירות, תוצאות שביניהם. ה
המה הם והקואליציה, הממשלה והרכב

משאבי־ לחלוקת חמפתח את היום עד ווים
!■■■■■■וו■ ■ ■י

 ובין לענפיהם, המחליטנים בין המדינה
שלהם. החברתיים בסיסי־הכוח

 בסיסית הסכמה שקיימת כיוון
השי אין זו, לחלוקה המפתח על

במיוחד. רכים נויים
הע למשל, לשילטון, הליכוד עליית

 דחיפה הדרך, בתחילת לפחות ניקה,
 ״המעמד של העירוניים למחליטנים ניכרת

 הדתי, הישן״ ל״יישוב וכמובן השליט״,
 עובדה אך אגודת־ישראל. על־ידי המיוצג

 באשר ושם, פה שהועלו שלחששות, היא
 מה על היה לא הקיבוצים, של למעמדם
 אינה ההסתדרותית התעשייה וגם לסמוך,
 פשוטה, היא לכך הסיבה להתלונן. צריכה
 חו־ :הקודמים בפרקים עמדנו כבר ועליה

 הפוליטיים המחליטנים של פש־המישחק
 העמוקה מערכת־השותפויות בגלל מוגבל
ו הפרטי הסקטור הציבורי, הסקטור שבין
הזר. ההון

ה למחליטנים יש ואף־על-פי-כן
 רבה עוצמה בישראל פוליטיים

באר לרשותם העומדת מזו יותר
שלוש זו לעוצמה מערביות. צות

בזו: זו הקשורות סיבות,
ב מדינת־ישראל של הרבה התלות !•

 ומעצ־ העולם כיהדות חיצוניים, מקורות
 הפוליטית המערכת כאשר מות־המערב,

מקו עם העיקרי הקשר את המהווה היא
אלו. רות
 כאשר במרחב, המתמיד הסיכסוך י•

 נראה או בסכנה, עומד ביטחון־המדינה
 זה, במיקרה גם ושוב, בסכנה. כעומד

 באחריות הנושאת היא הפוליטית המערכת
המדינה. של ענייני־ד,ביטחון לניהול

 תקציב־המדינה, של העצום גודלו •
 הקצאת כלומר: הלאומי. לתוצר יחסית

 מצוייה למשק המדינה ממשאבי גדול חלק
 זה מצב הפוליטית. המערכת באחריות

 הראשונות, הסיבות משתי בעיקרו נובע
 גדולים הזר שמקורות־ההון מהעובדה הן

 ל- ומתווספים המקומי, ההון לעומת למדי
ה הביטחון מתקציב והן תקציב־המדינה,

בגודלו. עצום
 מיש• את הפכו יחד אלו שלושת

 הפוליטי למוקד-הכוח רד*הביטחון
 ישראל. כמדינת ביותר החשוב

שיעור ללא גדלה אף חשיבותו

 כאשר ששת-הימים, מלחמת אחרי
 הועברה זה מישרד של לרשותו

 שנכבשו בשטחים השליטה גם
 וחצי וכמיליון מילחמה, באותה
 בשטחים החיים בערך, אנשים
הללו.

 חשיבותו את להבין שהקדים בן־גוריון,
 לשמטו שלא נזהר מישרד־הביטחון, של

 כשרצה ראש־הממשלה. היה עוד כל מידו,
 משה ממשלת של ימיה קוצר את להבטיח

 ולמסור התפקידים את לפצל דאג שרת,
 לוי לבון. פנחס בידי מישרד־הביטחון את

 אף דאג בן־גוריון, את ירש אשר אשכול,
 מישרד-הביטחון, את ברשותו לשמור הוא
 דיין, משה לטובת עליו לוותר שנאלץ עד

 פיצול הפך מאז מילחמת־ששת־הימים. ערב
 מתחים של מתמיד ולמקור — לעובדה זה

 שלהם ושרי־הביטחון ממשלות ראשי בין
ווייצמן). בגין ופרס, (רבץ

 נקודת־־ היא הביטחון מערכת
הפולי המחליטנים שבין המיפגש

 ■ כך ועל הצבא, ומחליטני טיים
הכאה. ברשימה




