
 המניעים לגבי דמיונית, ■גירסה
להצטרפות. שלו האמיתיים

 הוא החדשה, פרס גירסת על־פי
 לממשלה להצטרף בעצם. רוצה, לא

 המשא־ ידי שעלי חושב אלא בגין,
 את יחל־ש הוא זה, בעניין ומתן

 ואולי הקואליציה, ואת הליכוד
 עוד הממשלה את להפיל יצליח
אליה. להצטרף שיצטרך לפני

פרישה
המונית

ח ריןשה הני למצוא שאפשר ל
 העבודה, במיפלגת אדם '|היום
 של החדש הסיפור את שמקבל

 ההצטרפות לרעיון ההתנגדות פרס•
 לממשלה, העבודה מיפלגת של

 השבוע בתחילת ליום. מיום גדלה
 שנחשב מה גם למתנגדים הצטרף

 במים־ עדות־המיזרח יוצאי לחוג
 אלה, חברי־כנסת העבודה. לגת

 ז׳אק על־ידי זה בעניין המונהגים
ש — מפייס אל הצטרפו אמיר,

ה את תפרק שהיא כבר הכריזה
 בודדים, חברי־כנסת אל — מערך

 אנשי ואל פרישה, על שהודיעו
 הפרופסור של בהנהגתו ,77 חוג
 שיפרשו שהכריזו שטרגהל, זאב

 ב־ ממיפלגת־העבודה אחד כאיש
 לממשלת הצטרפות של מיקרה

הליכוד.
עש עורך פרם שקולים. הכוחות

 מתווכים עם ביום שיחות רות
 המפד״ל. אנשי עם בגין, ובין בינו
 חברי ועם הליכוד בתוך אישים עם

 תאירטי סיכוי, קיים שלו. מיפלגתו
צורך יהיה הקרוב שבעתיד לפחות,

לחינוך אחד שד יהיה לפועל הלאומית האחדות ממשלת תוכנית תצא אם
אולי חה ואחו ו ו 1 רו דה אחד ־ לעבו שו לחובות, אחד ושד
נגס נ וצא ־ ז ושר י ח לדואר א ו שד יהיה גם ח ו א ו או ל

ב המערך ניצחון על הימר הוא
 הצטרף לא ולכן הקודמות, בחירות

 לכנסת. המערך מועמדי לרשימת
 של תפקיד שיקבל בטוח היה הוא
 ממשלת־ הבאה. בממשלה שר

ה האפשרות היא אחדות־לאומית

 פירסם האחרון השישי ביום אולם
 אחרונות, בידיעות מאמר רבין
 אומנם הוא קלפיו. את גילה שבו

 תמיכתו על זה במאמר הצהיר
 בממשלת־האחדות־הלאו־ המלאה

אולטימטי־ תנאים הציב אך מית,

 ממשלת־האחדות־הל־ של כהונתה
 הפך רבין של התרגיל אומית.
 יוכל לא שהוא היודע רבין, שקוף.
 החדשה, בממשלה מרכזי תיק לקבל
 אף על יוותר לא שהליכוד משום
החוץ תיק מילבד מרכזי תיק

 לעין, הנראה בעתיד שלו, יחידה
ציבורית. לפעילות לחזור
 בהצהרות יצא רבין יצחק גם

בממשלת־האחדות־הלאו־ תמיכה

ריכים ץ י ם רב ופר
ולהרוס לתמוך

 לא שבגין ביודעו לליכוד, ביים
לקבלם. יוכל

 לשכתב רבין דרש היתר בין
ה־ הממשלה של היסוד קווי את

 את לטרפד רוצה לפרס, המיועד
 ל״ שתיתן הזו, הממשלה הקמת

 ממלכתי- מעמד פרס, שנוא־נפשו
בכיר.

 כמה פרס שמעון עשה לממשלה,
מהשות אותו שהרחיקו שגיאות,

 ארליך ושימחה לוי דויד עם פות
 פרס ראש־הממשלה. סגן בתפקיד
ה על מדי רבות פעמים הצהיר

 ביגלל כזו, ממשלה בהקמת צורך
הממ ישל והקילקולים החולשות

הרבי הפעם אחרי הקיימת• שלה
 הצהרות של החמישית או עית

 והוא לבגין, הדבר נמאס אלה
 — שממשלת־ליכוד־לאומי הודיע

העוב למרות תקום — תקום אם
 מתפקדת הנוכחית שהממשלה דה

ומצליחה. היטב
 על הגולל נסתם הרגע מאותו
 גבי ק פרס של החוזר הפיזמון

 בינתיים והעם. הממשלה הצלת
 בתוך שההתנגדות הבין גם הוא

 בגין לממשלת להצטרפות מיפלגתו
המוק מהערכתו יותר הרבה עזה

להפיץ למקורביו הורה הוא דמת.

 תואר את פרם של לשמו להוסיף
ראש־הממשלה״. ״סגן

 חברי־ של מיספרם שכיום למרות
 הליכוד ושל המערך של הכנסת

 להעניק בגין יצטרך לא זהה, הוא
 המקומות מיספר אותו את למערך

 לליכוד. שיש הממשלה שולחן ליד
 יצטמק לממשלה ההצטרפות ערב -

 הודיע כבר בגין המערך. של כוחו
 המכהן ער באף יפגע לא שהוא
 היותר לכל אלא בתפקידו, היום

הממ בתוך שינויי־תיקים יערוך
שלה.
 תוכנית לפועל תצא אכן אם

 יהיה הלאומית, האחדות ממשלת
ל אחד ושר לחינוך אחד שר

 ואחר למיסחר אחד שר תרבות,
 ואחד לעבודה אחד שר לתעשייה,

 לדואר אחד שר גם ואולי לרווחה,
נכנס. לדואר ואחר יוצא

■1 ינאי יוסי

■פרם לתפריד ומועמד שמיר שר־חויו


