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 ש־ דמת־אביב, בכנס פעמים מה ך*
 הקפיד האחרון, השישי ביום נערך ^
 לא שאותה החדשה, לרשימה לקרוא דיין

 העצמאית״. ״הרשימה בשם להקים, התחייב
 שאותו שהמצע, לו כשהתברר כעם דיין

 אהרונסון שלמה הפרופסור בעזרת חיבר
 נשא הכנס, לבאי ושחולק כץ, ישראל והשר
ה הרשימה ״רפ״י הכותרת את עליו

לד הורביץ מייגאל ביקש דיין מאוחדת״.
הכ לקראת והכנתו המצע לשיכפול אוג
ידי ללא שהוסיפו, הם הורביץ ואנשי נס.

רפ״י. של הכותרת את דיין, של עתו
 רפ״י, ברשימת ללכת מתכוון אינו דיין

 מנגנוני עם קשר מכל להימנע רוצה וגם
 נראה אחרת. מיפלגה כל או זו מיפלגה

 עם בשותפות רוצה היה לא גם שהוא
 האחרות, המיפלגות פליטי או רפ״י עסקני

 הזמנה. כל ללא אליו להצטרף שמיהרו
 ה־ הדיינית בהבעה להבחין היה אפשר

ה את מבלבלים אתם ״מה של מייוחדת
 בעת לשעבר שר־החוץ של פניו על מוח״

המיפלגות. עסקני של המייגעים נאומיהם
 לא הפרלמנטרית מהבחינה כי נראה

בת כמו כל-כך מאושר מעולם דיין היה

 הוא היום הממשלה. את עזב מאז קופה
 העולה ככל העושה בכנסת, הבודד האיש

 ועל רוצה שהוא מתי נואם הוא רוחו• על
 או פוליטיות ביוזמות רוצה. שהוא מה

 באיש. להתחשב צריך אילו שלו אחרות
 עם אך זה, במצב להמשיך רוצה היה דיין

הפעי מאחרי וכוח עוצמה יותר הרבה
 להיות רוצה היה הוא שלו. העצמאית לות

 עד 10 של רשימה בראש בודד חבר־כנסת
לא מנגנונים, יצרו שלא חברי־כנסת, 15

 וועידות, הנהלות מרכזים, ועדות, יבקשו
פנים־מיפלגתיים. מוקדי-כוח יצרו לא וגם

 משה רוצה לא אלה סיבות ביגלל
 והוא רפ״י, של המוכן במנגנון דיין
 דיין רפ״י. אישי על לוותר מוכן גם
בפתי בנאומו רפ״י לשאלת התייחס לא
 אחריו, שנאם הורביץ, ייגאל אך הכנס, חת

 על לגשר שאפשר ספק לו שאין הצהיר
 לקמפ- שהתנגדו מי בין הדעות פערי

רשי להקים וקרא דיין, משה לבין דייוויד
 בראשות דיין משה ״את שתציב לכנסת מה

 דיין ביקש שעות כמה כעבור הממשלה.״
 שהוא כדי תוך רשות־הדיבור. את שוב
 דיין: אמר הסמיקו, שפניו להורביץ, לועג

 לא השלום, הסכמי נגד הייתי אני ״אילו
משה עם אחת ברשימה ללכת יכול הייתי

במבוכה. צחק הקהל לכנסת״. דיין
 וד״ש, רפ״י בעסקני מעוניין אינו דיין

 שלו, העגלה על ולקפוץ לגסות הממהרים
 אוהב שאינו דיין, לדרך. יצאה לא שעדיין
 על האישי מכספו אחת פרוטה להוציא
 נועדת זו אם אפילו ציבורית, פעילות

 לח״כ זקוק היה דיין, משה את לקדם
 ברשימת השני במקום בעומדו שובל, זלמן
הבחי מערכת את לממן כדי הנוכחית, רפ״י
 לבין בינו ההסכם אחרי עתה, שלו. רות

 אינו גם הוא מיסגרת), (ראה מילצ׳ן ארנון
ה את לראות שלא היה קשה לשובל. זקוק
 איש של נאומו בעת דיין של פניו על בוז

 ברשימת השלישי פרץ, יצחק דימונה,
למ לו, זקוק אינו דיין הנוכחית. רפ״י
המיזרח. עדות את מיצג שפרץ רות

דיין משה :בצהלה הדשא על בשיחה
 מילצ׳ן ארנון הישראלי מיליונר ף*

ו המפוארת נורצדס במכונית הגיע 1 י
ב 11 יואב שברחוב לבית שלו החדשה
האחרונה. השבת של בוקר בשעת צהלה.
 בלתי־רגילה. מחווה עשתה דיין רחל

 פניו את וקיבלה מילצץ אל יצאה היא
ה לדשא מילצץ את הובילה רחל בפתח.

 והושיבה דיין, וילת של האחורית חצר
הגן. של המפורסמות העתיקות בין אותו

 מן דיין משה יצא דקות כמה כעבור
 של ידו את בחמימות ולחץ לחצר הבית

 שני עבור גורלית שהיתה השיחה, מילצץ.
משעתיים. יותר נמשכה האנשים-

 שסוחר הראשונה הפעם זו היתד, לא
ב התפרסם ששמו — הבינלאומי הנשק
 נשים עם שמבלה כמי האחרונות שנים

 שזינק מפיק־הקולנוע ומפורסמות, יפהפיות
 שבה מהירות באותה ההפקות מפת אל

 עם־ נפגש — סחר־הנשק עולם אל זינק
 והחוץ שר-הביטחון הרמטכ״ל, שהיה מי
ה אחד ״עכשיו שהוא מדינת־ישראל של

 ל- המערך שיבת על הגדולים מאיימים
 באמצעות לראשונה נפגשו השניים שילטון.

 מי׳לצ׳ן עם הנמצא אסי, דיין, של בנו
הדוקים. ועסקיים חברתיים בקשרים
 של לשיחה היוזמה היתד, הפעם אולם

 רצה דיין אסי. של התיווך ללא דיין משד,
 שלו חשבודהבנק ואת מילצץ את לגייס

לכנסת. שלו החדשה לרשימה
עי את דיין הרצה ארוכה שעה במשך

 היתה מילצ׳ן. לפני הנוכחית תורתו קרי
דב על מדוייקת כימעט חזרה למעשה זו

 בכנס לכן קודם יום אמר שדיין רים
 לא השיחה מרבית במשך רמת־אביב.

 שאל הוא פעם מדי הערות. מילצץ העיר
שאלות־הבהרה. דיין את

 מה לכל הסכמה מילצ׳ן הביע בסיום
 שר- של הפוליטית ולדרכו דיין שאמר
 שאלות כמה שאל מילצ׳ן לשעבר. החוץ

ו דיין, של הכלכלית המדיניות על
 ונגד הליכוד של זו נגד דעתו את הביע
 מיפלגת־ בוועידת לוינסון יעקב של נאומו

העבודה.
 דיין אצל לברר מילצ׳ן ניסה אחר־כך

 רשימתו הצלחת סיכויי את רואה הוא איך
 במים־ נקב לא דיין הקרובות. בבחירות

 שהוא ממנו להבין היה אפשר אך פרים,
״להפ אפשרות מסויימים״ ״בתנאים רואה

 מחמיאים.״ הכי הסקרים את אפילו תיע
 השאלה על לענות ידע לא גם דיין

להע כמה, מילצ׳ן: של ביותר החשובה
 של הבחירות במערכת להשקיע יש רכתו,

 אומר הורביץ ״ייגאל החדשה. הרשימה
 אני דולר, מיליון שני עולות שבחירות

 הרבה.״ כל־כך שצריך בטוח לא
 אינו הסכום כאילו בראשו, נענע מילצ׳ן

 הנראה, ככל השניים, דיברו אז חשוב.
 על שלהם, קודמת לשיחה בהמשך כאילו

 טען דיין בבחירות. מילצ׳ן של מעורבותו
איש של הצבתו את בברכה יקבל שהציבור
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