
 מאוד קשה לו שיהיה גם ידע שמיר
 אלו מינויים שני חרות במרכז להעביר

 ראש־ יהיה שפרס לרעיון בנוסף
 של הראשונה במחצית ממשלה

 כל שלא כשברור בייחוד הקאדנציה,
 בממשלה שרים יהיו דהיום שרי־חרות

-מבאה.
 יוכל שבה דרן־ על חשב שמיר
 כולה התוכנית את במרכז להעביר
 נאחז הוא לכן חבילה. בעיסקת
ההתנחלויות. 27 בתוכנית

 הוחלט רובם שעל בישובים המדובר
 אמורים חלקם הבחירות. ערב כבר

 וחלקם פרטית ביוזמה מוקמים להיות
 המפה על מיקומם ממשלתית. בגוזמה
 יזמים לעולם. יוקמו לא שהם מבטיח
 בבניה הונם את יסכנו לא פרטיים

 לא פוטנציאליים שמתנהלים ,.גאיזורים
 כמו אידיאליסטים, גם לשם. יבואו
 על יקפצו לא גוש־אמונים, אנשי

המציאה
לתוכנית, בירכתו את פרס נתן אילו

 מטביעה. שמיר את מציל שהיה יתכן
טובע. הוא שגם נדמה היה כשסירב,

 2י2לי 4*
נויייצמו ^

 שגם לטעון, דאגו ועוזרו וי
 רחבה. לממשלה מתנגד שרון /

 מחוץ השבוע היה ששרון היא האמת
 מדור (ראה ברצונו שלא למישחק,
 שר להיות מעוניין הוא אבל, .תשקיף)

 במישרד־ אפילו — שהוא מישרד בכל
 לאנשיו, הסביר הוא _התיקשורת.

 בממשלה שיכהן אחרי שנתיים, שבעוד
 את לו יזכור לא איש פרס, בראשות

 מסקנות ואת ושאתילא, בצברה הטבח
כהן. יצחק השופט ועדת

שרון, הסביר הרהביליטציה, אחרי
 לוי, מול לקרב להתייצב יוכל הוא

 במאבק כוחותיו את עתה המכלה
ובאנשיו. בשמיר
 מודאג היה לא שמיר כך, אם

 בישיבת שחן, אנשי של מהתנגדותם
 את לאשר היתה שאמורה המרכז
פרס. עם ההסכם

 שרון, גירסת את מקבל שמיר
 הרי במרכז יחסי־הכוחות ^שמבחינת
 לוי. לקבוצת קודמת שרון "^שקבוצת

 בהסכם יתמוך לא ששרון ברור לו היה
 גם לכן, ההתנחלויות. 27 אישור ללא
 את הגורלית בהצעה אליו לקרב כדי

 לתמיכת זקוק היה הוא שרון, אנשי
בגדה. התנחלויות־השווא ברעיון פרס

להת שמיר היה יכול כזה במיקרה
 צץ שהיה חדש מיכשול על גבר

 חרות ח״כי המרכז. כינוס לקראת
 אליהו כמו שרים, להיות הרוצים

 לדרוש התכוונו קצב, ומשה בן־אלישר
 לתיקים השרים מינוי על שההצבעה
 הבלוק, בשיטת תיערך לא המיועדים

 כך תפקיד. כל לגבי נפרד באופן אלא
סגני־שרים. לגבי גם

 שיתוף־פעולה כאן, שגם ידע שמיר
ניצחון. לו יבטיח ואנשיו שרון עם

 יקרה מה יודע אינו איש זה ברגע
איזו  בין המשא־ומתן תוקם. ממשלה ״ו

 לא אף הופסק לא והמערך הליכוד
 הזמן, כל נמשך הוא אחד. לרגע

 תאוצה לו נתן השבוע הכנסת כשכינוס
רבה.

 לא הנוכחי שהמצב ברור לכולם
 השבועות לששת מעבר להימשך יוכל

 ממשלה, הקמת לשם פרס שקיבל
 דחייה כל בראשה. לעמוד מיועד שהוא
הבחירות. הקדמת פירושה נוספת

 חייבת שממשלה מסכימים הכל
 שפרס מסכימים הכל זה בשלב לקום.
 במחצית רק ולוא בראשה, לעמוד חייב

 סביב המירוץ מתנהל עתה הראשונה.
 בממשלת־ יתמכו ח״כים כמה השאלה

האחדות.
 להקמת כמעט האחרונה התיקווה

 עתה תלויה רחבה אחדות ממשלת
 חלק המדריכים נוספים נקמה בריגשי
 וייצמן, בעזר רואים הללו חרות. מאנשי

 יודעים הם בוגד. למערך. שהצטרף
 חשוב. תיק יקבל הוא צרה שבממשלה

 שולי. תיק יקבל הוא רחבה בממשלה
 מן לא רב, כה הוא נגרו שהזעם מכיוון
 מקיסריה לאיש שהשינאה הנמנע
 הקואליציוני ההסכם לחתימת תביא

 בתל־ דן שבמלון קיסריה באולם
■ ציטדין בן־ציון אביב•

 המרינות המעונה את שה־נתו! הידיעה
ננוונה והושתלה כתנת, היתה בהלם

 נפתחה בערב השלישי יום ך*
 בטלוויזיה לחדשות מבט *■מהדורת

 הסכם הושג דרמתית: בידיעה
והליכוד. תמ׳׳י בין עדיין) (בלתי״חתום.

 בת פגישה על התבססה הידיעה
 ביום שנערכה שעות וחצי שלוש

 שמיר, יצחק של בביתו בלילה הראשון
 יצחק אבו־חצירא, אהרון בה שנכחו
 גלים היכתה היא מילוא. ורוני שמיר

 זרעה במערך. להלם גרמה בליכוד,
 ממשלה להקים שניסה מי אצל מבוכה

מצומצמת.
ברווז. זה היה

 כיצד לראשונה מגלה הזה העולם
 בעקיפין שגרם זה. ברווז נולר

 — השבוע בסוף שאירעו להתפתחויות
 אחרות ממשלת של כינונה על ידיעות

 מפ׳׳ם של האפשרית פרישתה לאומית,
הליכוד. שרי בין המשבר מהמערך.
 שתולה הדלפה זאת היתה

אינטרסנ גורמים מצד היטב
 כראוי אמדו שלא בליכוד. טיים

 י תמ_ השלכותיה. את
מוכנה!

 הס־ ההתרחשויות הבנת ^*טם
 האירועים את לסקור כדאי הירות, /

שעבר: השבוע מתחילת

באופטי הפגישה את סיים שר־האוצר
 לא תמ׳׳י ״אנשי בציינו: תמוהה, מיות

 כלכלית..." תוכנית הפעם לנו הציגו
 את הפילה שכמעט לתוכנית (רמז

 מיהרו תמ״י אנשי בינואר). הממשלה
לתל־אביב. לרדת

 מהמערך הודיעו השני היום בצהרי .
 עם מנציגיו לכמה שנקבעה פגישה על

 יותר נקטו במערך תמ״י. של מישלחת
 להבין וניסו בליכוד, מאשר חשדנות

 עוד שעה באותה אמורים. דברים במה
 שנערכה הפגישה על במערך ידעו לא
 של בלישכתו המישלחת אותה עם

שר־האוצר.
 גר אדרי, רפי הגיעו והצי 7 ב־

כדי למלון אמוראי ועדי יעקובי  דן'
 הפגישה תמ״י. נצילי שבעת את לפגוש
 בערב 6 לפני דקות בעשר החלה

 דמתה הנוסחה ורבע. 7ב־ ונגמרה
 הציגו תמ״י אנשי מהבוקר: לנוסחה
 נציגי השיבו. אנשי־המעךך שאלות.
 מהבנתם לטובה הופתעו המערך

 כששמעו תמ׳׳י. אנשי של המקצועית
 ״זה ברוגזה: הגינו הס תמ׳׳י. נציגי זאת

 הם נמוכות. ציפיות להם שהיו מפני
 פרימיטיביים מיז שאנו חושבים עדיין

כאלו...-
 מחוסר־התכלי- שהוטרד יעקובי,

את בתומה שאל שבפגישה. תיות

אבד־חצירא ח״ב
להכחיש כדאי לא אך כזב.

 הם באדר־עופר, הוק ובעזרת מנדטים.
המנדט את גם לליכוד מוסיפ־ם
.,השלישי

 לאבר־ להציע יכלו י'כמערך
הד תיק את — פחות חצירא

 עצמו שהוא בעוד למשל, תות,
 התעשיה לתיק עיניו לטש

את השיכון. תיק או והמיפחד,

,,הצעות
מפתות...״

 פרס שימעון נפגשו הרביעי יום ךי>
 היתה האווירה אבו־חצירא. ואהרון *■

 כיכולתו שאין הבין פרס מתוחה.
לתמ״י. בהצעות הליכוד עם להתמודד

ד11דבו־1 דז־11 גך
 ידיעה באה בלילה הראשון ביום
 8.20ב־ ״מחר ממישרד־האוצר: נרגשת
אצלנו:״ אבו־חצירא אהרון בבוקר.

 אבל בפירוש. הוזכר לא שלו השם
באים". תמ״י ש״ראשי הודיעו

 מכד נבעה הגדולה ההתרגשות
 שר־ בלישכת ביקר לא שאנדחצירא

 התאריך בינואר. 24ה״ מאז האוצר
 הממשלה נפלה כמעט שבו ההיסטורי

 של הסוציאליות בתפיסות פערים עקב
השונים. מרכיביה
 היום בצהרי שבועות שלושה לפני
 הלפני- ישיבתה התקיימה הרביעי.
 הכנסת של ועדת-הכספים של אחרונה

 לבצע שרצה אבו־חצירא. הקודמת.
 את הפתיע לסעיף, מסעיף העברות

 נדירה. הופעה בה וערך הוועדה .חברי
 ראשו את הכניס הוא הישיבה, במהלך
 כהן״ יגאל שר־האוצר. של לחדרו
 לחדר־הישיבות בסמוך הממוקם אורגד,

 ותעשיה לפיתוח כבנק הוועדה של
 זקוק ״אני בתל־אביב. אסיה בבית
לאורגד. אמר איתך,״ דקות לכמה

 אבו- עם לפגישה שציפה אורגר.
הקשו לחלוטין, שונות מסיבות תצירא

 שימתין לו אמר הפוליטי. בעתידו רות
 ונטש התחרט. אבו־חצירא אך מעט.

 שהתנפלו העיתונות, נציגי לטובת
במיסדרון. עליו

 לחפשו. אורגר נזכר מדי מאותר
 תמ״י. מנהיג עם התקשרה מזכירתו
 ,.לא אורגר: עם להיפגש בו והפצירה

 יפגוש הוא יגאל? עם להיפגש רצית
 בירושלים. — שתרצה איפה אותך

ש התעקש אבו־חצירא בתל־אביב..."
 ״כרגע". מיוחדת. סיבה כל לו אין

 הפרשיה את וסיים אורגד. עם להיפגש
מבחינתו.

 ביום באוצר השימחה רבתה לכן
 שאבו־ היה כשנדמה בבוקר. השני

 האכזבה. היתר, גדולה מה בא. חצירא
 בראשותם אנשים שיבעה כשהופיעו

 ארצי אלי ריין. אלי רובין. בן־ציון של
דנינו. ושלום

 הציגו תמ״י אנשי כללי. היה הדיון
 ואילו וכלכלה, חברה בענייני שאלות
 הביע הפגישה בסוף ענו. ואנשיו אורגד
השיחות. להמשך תוקוותו את אורגד

 להיפגש ברצונם יש אם תמ״י, נציגי
בחיוב. השיבו והם שנית.

הצל ללא במערך. חיפשו בינתיים
 אבו־ אהרון תמ׳׳י. מנהיג אחר חה.

 מתבשל. שמשהו היה החשד חצירא.
הסוו משמשות הכלכליות ושהשיחות

 גם מה יותר. חשובות לשיחות אה
 תמ״י נציגי דיווחו הפגישה שבמהלך

בבוקר. הליכוד נציגי עם פגישתם על
 הקדחתניים החיפושים בעוד

 נמשכים, אבו-חצירא אחד
 באותו תמ״י של 1 מפי שהה

 פגישת התקיימה שבו הבניין
 מלון — הכלכליים הצוותים

.452 בחדר — ,.דן״
אינטנ בפגישות עסוק היה הוא
 יהודה עם היתה מהן אחת סיביות.
מהמפד״ל. בדמאיר
 מהתבט־ דאגה הביעו בליכוד חוגים

 שחזר אחרי אבו־חצירא שיל אויותיו
 הימים הם ״אלה בנוסח בחו״ל. מחופשה

שהט נוספות התבטאויות המכריעים:"
 שקבעו מקורביו הסברי היו אותם רידו

 המנדט קרי: לשון־המאזניים, שהוא
 בראשות מצומצמת ממשלה של 61ה־

 שמיפ־ טענו בתמ׳י מקורות המערך.
 שאף מכיוון לשון־המאזניים. היא לגתם

 לחבור יכולה אינה אחת דתית מיפלגה
ה תמיכת על הנשענת לקואליציה

ורק״ח. לשלום המתקדמת רשימה
 או יכולה: תמ״י — משמע

מוכנה:
 הימור כל ^

מסופן הוא ▼י
הדל־ היטבוע בתחילת חלו ך*

 מסויימיס ממקורות מכוונות פות 1 1
 רקע על המתבשל הסכם על בליכוד.

לליכוד. תמ״י בין זה
 באווירה התנהלו השיחות אומנם.

 נחיתות בעמדת שהיה הליכוד, טובה.
 אכן למערך, ״יחד" ביו ההסכם מאז

 מנדטים שלושה לאבו־חצירא הציע
שמורים.
מנדטים? לשלושה הגיעו כיצד

 הקולות 31.103ש־ מורים תמ״י חישובי י
שני כימעט הם מיפלגתם, שקיבלה

 כתיק רק לקב? מובן היה הדתות
 שיצטרפו עד כפיקדון — יטני

לקואליציה. נוספים כוחות
 מסויימים אנשים החליטו בליכוד

 עובדות לקבוע כדי שמועות להפיץ
מבט אינם לוי דויד של עוזריו בשטח.

 כנפיים. עשו והשמועות זמנם. את לים
 ניתן ולא מתגלגל, החל כדור־השלג

לעצרו. היה
הטל כתב מישעל, ניטים

 שהוזן לענייני־מיפלגות, וויזיה
 אותן בדק - בשמועות הוא אך
 ביותר. בכירים מקורות עם

 את והדגישו שחזרו בליכוד.
במג ♦טיטררה הטובה האווירה

 נדיבות־ליבם את תמ״י, עם עים
האופ הערכותיהם ואת בנדון,

טימיות.
 הכלה עם בדק מישעל נסים

 — תמ׳׳י מנהיג — להתונה המיועדת
 שום על עדיין חתם לא שהלה והסתבר

הסכם.
 לא מצידו, אבו-חצירא, אך
ה מפירסום מישעל את עצר

ניסו על הקפיד רק אלא ידיעה,
 חתום. הסכם שאין — הוא חו

 אבו-חצירא, חישב הידיעה,
הפו בשוק מניותיו את תגדיל
נכונה. אינה אם גם ליטי,

היה: אכן וכך
 ארבע גדול. היה במערך הזעזוע

 בטלוויזיה הידיעה פירסום לפני שעות
 רפי חבר-הכנסת התראיין הכללית

 חדש ערב בתוכנית מהמערך אדר־
 העריך אדרי הלימודית. בטלוויזיה
 ־מיס של מאוד(״עניין קרוב שהמערך

 מצומצמת ממשלה להקמת ספורים...״)
מנדטים. 67־66 בת

 והריס אדרי הופתע בערב 9ב־
 בביתו ששהה לאבו־חצירא. טלפון

 אהרון השר של בביתו גם באשרור.
 מעברו — נמרצות הטלפון צילצל אוזן

 ואחריו רבין. יצחק היו הקו של השני
 אבו־חצירא מתנועת־העבודה. אחרים

 מעורפלים. ניסוחים על הקפידו ואוזן
 אך, הידיעה, את לחלוט-ן הכחישו שלא

 שהיה תוכנה. את אישרו לא כמובן.
מהאמת. רחוק

 התנגדות קמה במיפלגת-העכודה
הקטנות״. ל״סחטנות

 כנגד. קולות נשמעו בליכוד גם
 שטרית מאיר של הנזעמת הופעתו

 הקרקע להכשרת תרמה רק בטלוויזיה
 אחדות לממשלת עדיפות למתן

לאומית.
 רמזים ניתנו כבר החמישי ביום

 במשך ששהה אבו-הצירא. זה: לכיוון
 התבטא בתל־אביב. במישרדו היום רוב

 לשבת שיעדיף סגורים בפורומים
 אחדות ממשלת תקום אם באופוזיציה.

ממש תחזיק להערכתו מדוע? לאומית.
 מעטים חודשים במשך מעמד זו לה

 לשון להוות מיפלגתו תחזור ואז בלבד,
 שלו היחיד למנדט והביקוש מאזניים.

שחקים. ירקיע
 גברו. תמ״י אחר הליכוד חיזורי

 פירסמה אשר את לממש היתה המגמה
 ולחתום השבוע באמצע הטלוויזיה

 יחד בין ההסכם דוגמת תמ״י. עם הסכם
 כוח־המיקוח את בכך ולהגביר והמערך,

 אחדות בממשלת הממשלה ראשות על
לאומית.

 הליכוד בראשות מצומצמת ממשלה
 תמ״י, של צירופה עם גם תיתכן. לא

 ושותפיו לליכוד מוסיפה שהיא מכיוון
 בלבד. 60ה״ המנדט את האפשריים

תיקו. ויוצרת
 פחתו השבוע, הראשון ביוב

 לאומית. אחדות לממשלת הסיכויים
 אהרון עם נפגשו הליכוד ונציגי

 אחרי״הצהריים, 2 בשעה אבו־חצירא.
 ידע. לא עצמו אבו־חצירא בירושלים.

 נציגי יהיו מי הפגישה. תחילת לפני
 ש״הצעות הודה הוא אולם הליכוד.
מפתות...״ הליכוד

 נתנו הראשון ביום הערכותיו
 חתימתו מוקדמות. לבחירות עדיפות

 כזה, תהליך תזרז הליכוד עם הסכם על
 בכנסת מקומות שלושה לו ותבטיח

שונות. מהטבות הטבות ועוד הבאה.
 — מולאו תמ״י דרייטות כל
לאחת. פרט

 יב־תהפוכות, שבוע הסתיים כר
 לולא אחרת מתגלגל בוודאי שהיה
שתול. טלוויזיוני ברווז אותו

■ בדי דפנה
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