
האמבו אל כך ומוכנס אלונקה על משב
 הממשלה, מזכיר את פגש הוא בדרך לנס•
 מהתקף- מכבר לא שהחלים נאור, אריה

 ״אתה :לו ואמר נאור עם התחכם בגין לב.
 גילה לא שאיש למרות נכנס.״ ואני יוצא

 זאת הבין בהתקף־לב, לקה שהוא לבגין
בעצמו.

 באיטיות. הכנסת בבניין פשטה השמועה
 התקף־הלב על שמעו חברי־הכנסת מרבית

 שהסתיימה אחרי רק ראש־הממשלה של
 יודעים היו שאם טוענים, יש ההצבעה.

 או לממשלה שהתנגדו מחברי־הכנסת, כמה
 ראש־ של ההתקף על מהצבעה, שנמנעו

והממ הצבעתם את משנים היו הממשלה,
 גדול ברוב דבר של בסופו זוכה היתה שלה
יותר. עוד

 בהצבעה הראשונה ההפתעה־לא־הפתעה
 ח״כ איש־הביטוח, של היעדרותו היתד.
 יחד מהדמוקרטים פרש הוא אליהו. שלמה

 אותו רואים ואין שכמעט הדרוזי הח״כ עם
 לפני רק אסעד, שפיק הכנסת, במליאת

מג מנהל ועדיין ניהל אליהו ימים. עשרה
 ביחס המערך ועם הליכוד עם ציניים עים

 כמעט אחריו, נגרר אסעד הפוליטי. לעתידו
המ איש־העסקים מהלכי את להבין מבלי

 לו שיש לטעון מנסה לא גם אליהו מולח.
פוליטית. אידיאולוגיה

ב הוא עניינו שכל מכחיש אינו הוא
 לדייק מתבקש וכשהוא פוליטי, קידום

 אליהו סגן־שר.״ של ״תפקיד :מגלה הוא
 מי במערך וגם בליכוד גם עתה בודק
בכנ ריאלי מקום לו להבטיח מוכן יהיה

 לו להבטיח מוכן יהיה ומי הבאה סת
 אליהו מביא בתמורה סגן־שר. של תפקיד

 יהיו המערך, עם יסכים אם קולות. שני
הממ את בקרוב שיפילו קולות שני אלה

 אלה יהיו הליכוד, עם יסכים אם שלה.
ה על לשמור לבגין שיעזרו קולות שני

 הבחירות של החוקי למועד עד ממשלה
הבאה. לכנסת

שחל: משה
״המקזזתי!״ ^

 היתד, לא דווקא השכוע הצבעה ף*
 סיכם לא עדיין הוא לאליהו. נוחה י י

 הוא כאיש־עסקים כלשהי. מיפלגה עם
 הוא בטוח. אך אמנם, יקר מיקלט, מצא
אס שפיק לחוץ־לארץ. עסקיו לרגל נסע
 הוא לחוץ־לארץ. מהנוסעים אינו עד

פריש שהדי למרות הממשלה, עם הצביע
 החישוב מהדהדים. עדיין מהקואליציה תו

 פשוט: היה אסעד הצבעת לגבי אליהו של
 בעוד הליכוד, עם גשרים לשרוף כדי לא

המתפרקת: הבדיחהנחתם. לא עדיין המערך עם שההסכם

השולחן על הכורע כב;ין מתכונן ידין
מהאולם להוציא :קבע תמיר

 לורך, נתנאל הכנסת, מזכיר כשקרא רק
 בגין מנחם ראש־הממשלה של שמו את
 משהו כי הכל הבינו מענה, קיבל ולא

 לא סתם שבגין להניח היה קשה קרה.
 בעיקר ממשלתו, גורל על להצבעה בא

באו לכן קודם שעה כחצי ראוהו כשהכל
 שר־הפנים, היה נוסף נעדר המליאה. לם

 על לוותר סירב בורג בורג. יוסף הד״ר
 ש־ לו וכשנודע לארצות־הברית הנסיעה

 לצאת עומד עמית מאיר העבודה ח״כ
 עם מתקזז שהוא דובריו הודיעו ללונדון,

 של נסיעתו לפני שעות כמה רק עמית.
 את לדחות החליט שעמית התברר, בורג

 אל חברית בבקשה פנה בורג הנסיעה.
 שחל, משה ח״כ המערך, סיעת יושב־ראש

רוחב-לב, גילה שחל איתו. להתקזז וביקש

והס אלה, מסוג בהצעות במקומו שאינו
 כמעט שחל, של לשמו לורך כשהגיע כים.
 :זה ענה חברי־הכנסת, רשימת בסוף

ה ההפתעה להצביע. וסירב ״התקזזתי!״
 משה של הצבעתו היתד, ביותר גדולה
שב למרות ש״י, בהצעת תמך דיין דיין.

 שיחות על שעבר בשבוע דווח עיתונים
 רק ראש־הממשלה. עימו שקיים טלפוניות

 הכנסת שלדעתו דיין, הצהיר שבוע לפני
מוק בחירות לערוך ויש להתפזר צריכה
 יתכחש לא שדיין ידעו הדיינולוגים דמות.
אח חבדי־כנסת שעשו כפי דיין, לדברי

 בניגוד הממשלה בעד יצביע ושלא רים,
 שדיין חשבו רבים אך הטרייה. להצהרתו

 במישכן היום באותו יופיע לא פשוט
בגין. עם הקרע את להחריף שלא כדי

 מסרים במתח ציפו שלה נוספת הצבעה
 גוש־ איש דרוקמן, חיים הרב של זו היתד,

 וחודשים שבועות במשך במפד״ל. אמונים
 הממשלה, להפלת לפעול דרוקמן מאיים

 הישראלי החוק את יחיל לא בגין אם
הז היוותה ש״י של ההצעה השטחים. על

 איומיו. את לממש לדרוקמן פז דמנות
 ל־ בגין של ונשנות חוזרות הבטחות חרף

 הישראלי החוק להחלת לפעול דרוקמן,
 יעשה לא שבגין לדרוקמן ברור בשטחים,

 דרוק־ אולם הקרוב. בעתיד לא לפחות כן,
הס אחר-כך בממשלה. לתמוך החליט מן

מבגין.״ הבטחה עוד ״קיבלתי ביר:
 דיין שמשה שציפו כפי נהג וייצמן עזר
 יומיים להצבעה. בא לא פשוט הוא ינהג.
בפא מסיבת-עיתונאים בעת לכן, קודם
ב יהיה אמנם שהוא וייצמן אמר ריס׳

 לעצמי ״קבעתי אך ההצבעה, בעת ישראל
 אמנם וייצמן לדיג.״ לצאת היום באותו

 בנווה- בביתו, נמצא אך לדיג, יצא לא
ה אדם כמעט אין ההצבעה. בעת מגן,

 מווייצמן, יותר הזו הממשלה בנפילת רוצה
 ומתי דרך באיזו עדיין החליט לא הוא אך

 שומר הוא השילטון. את לכבוש ינסה
בקונ עצמו להציב האופציה, את לעצמו

 תפקיד על כמתחרה מסויימת סטלציה
 כנציג הליכוד, ברשימת דאש־הממשלה

 היתד, הממשלה נגד הצבעה חרות. חטיבת
כזו. אופציה סופי באורח מחסלת

 הימנעותו היתד, נוספת גדולה הפתעה
 שהצטרף יעד, איש יגורי, אסף ח״כ של
לליכוד. מכבר לא

 וכמי במיוחד ממושמע כח״כ ידוע יגורי
 ביצע יגורי בזול. אותו לקנות שניתן

 מעוררי- ופוליטיים מיפלגתיים מעברים
 משותף מכנה להם למצוא שקשה גיחוך,
 שנראה מה את תמיד לעשות :אחד מילבד
 גם יגורי, למען ביותר כטוב יגורי בעיני

ליגורי. מציק עצמו כשהמעשה
ללי שעבר אחרי האחרונים, בחודשים

 רק לא מוחלט בזילזול יגורי חש כוד,
 אלא ד״ש, במרכיבי חבריו־לשעבר מצד

הליכוד. — החדשה מיפלגתו חברי מצד גם

 הליכוד ראשי של בכיס כבר מונח יגררי
 לו. להאזין או בדעתו להתחשב צורך ואין

ה מבין אחד לא שאף מכך נעלב יגורי
 יכול שהוא דעתו על העלה עיתונאים
 את שקל יגורי המתנגדים. על להימנות
 את מסכן שאינו ראה ההצבעה, תוצאות

 כותרות. וליצור להימנע והחליט הממשלה
 בבוז כתפיהם משכו לליכוד חבריו אפילו

שלו. ה״נמנע״ על הכריז כשיגורי
 הלל ח״כ מאיים האחרונים בחודשים

ה במיפלגה היחידי והחבר הראש זיידל,
 מהקואליציה לפרוש ״אחדות״, קרויה

 שם לא כמעט איש לאופוזיציה. ולעבור
 שאליהן זיידל, של האלה להצהרות לב

 של דומות הצהרות כלל בדרך נלוות
 העומד זיידל, של ידידו יצחקי, יצחק ח״כ

 אולם פרלמנטרית. רמה אותה על כמוהו
 זיידל של קולו פתאום הפך ההצבעה ערב

 מפעם יותר עימו שוחח בגין למשמעותי.
 ולהצהיר לעיתונאים לצאת היתר לו ונתן

 חשיבות. מלא בפרצוף מנופחות הצהרות
 זיידל. של בהצבעתו בטוח היה הליכוד

 שלזיידל אמרו בכנסת שרווחו השמועות
 הבחירות ערב הסתבך זיידל כסף. הובטח

 מודעות בגין כספיים, בחובות האחרונות
 סך על תביעה נגדו והוגשה ופירסומות,

 התביעה הגשת מאז לירות. מיליון חצי
 ואף לשלם חייב שהליכוד זיידל טוען
 שהכסף ארליך משימחה במפגיע דרש

 לזיי־ הבטיח שהליכוד נראה עתה ישולם.
 המישפט ומנטל החובות מעול לשחררו דל

 ההצבעה אחרי אמר זיידל נגדו. שהוגש
 לכן כסף, לי ״נתנו :הזה העולם לכתב

בשבילם!״ הצבעתי
 יצחקי, זיידל, של המגוחך כפילו גם

 שקודם למרות הליכוד. עם כמובן, הצביע,
 שיצביע מבטיח, אותו ששמע מי היה לכן
 לאחר עתה, נלחם יצחקי הממשלה. נגד

 כ־ בו תכיר שהכנסת מהליכוד, שפרש
 הכספיות ההטבות כל על יחיד, בסיעת

 כד, עד כזו. בהכרה הכרוכות המפליגות
 לאחר עתה, לשווא. יצחקי של מאבקו היה
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