
 קם פרס, שימעון מיפלגת־העבודה, יושב״ראשבעיניים זעם
 מיפלגת מרב? חברי לפני נאומו את לשאת

האחדות ממשלת הקמת על ההסבם את לאשר שהתבקשו העבודה,

 חיים המיפלגה, מזב׳׳ל על־ידי דברו את לשאת הוזמן פרס הלאומית.
 העלה שלו הסיכום בנאום רק ונרגז. זועם פרס כמה עד שיער שלא בר־לב,

מוצק. שלו שהרוב לו שהתברר אחרי זה היה פניו. על חיוך פעם מדי פרס

 המשומן המנגנון
 ונואש הבטיח.
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 דבר־מה על הזמן כל חשבו אבל 1 1

 התכנס הצהריים אחרי השני ביום אחר.
 את לאשר כדי העבודה, מיפלגת ,.,מרכז
 הכל אבל ממשלת־האחדות. הסכם
 העבודה שרי יהיו מי בחישובים עסקו

 פרס שמיעון שיציג הרחבה בממשלה
אחר־כך. יממה מרכז, אותו לפני

 האחרון המיכשול מעל דילג פרס
 שבע לפני שהחל המייגע במירוץ שלו

 כשהוא המכריע לשלב הגיע הוא שנים.
 הוא וכואב. נזעם נרגז, מאוד, מתוח
 פעם, אחרי פעם קולו את הרים

שכע האיש, לקטנות. וירד התפלמס
 את להציג אמור היה שעות, 48 בור

 מה כל עשה הכנסת, לפני ממשלתו
 סף על מעידה למנוע כדי היה, שיכול
הסיום.

 באולם המרכז ישיבת לפני בחוץ,
 מפ״ם אנשי החליטו שבו שם, אוהל
 מהמישחק, לצאת כן, לפני יממה

 ההסכם. בגנות כרוזים רבים ־״*חילקו
 אבל חשאית. הצבעה דרשו אחרים
 המשומן, המנגנון ספק: היה לא לאיש

והתיקוות הרשות בחירות מפני החשש
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אחת. פעם יצא זאת, לעומת פרס, הדיון. זמן כל לשר״הביסחוו, למיועד לעזור כדי פותחן מחפש נבון,

 בראשות ממשלה שמעוררת המעטות ן-
 שהוא, כפי ההסכם לאישור יגרמו פרס,
התיקים. וחלוקת הרוטציה סעיפי כולל

 של קריאות־ביניים בין זו, מסיבה
 וצעירים רפטור, ברל כמו ותיקים,

 להתענג הנוכחים יכלו אלמונים,
 לצחוק אבן, אבא של מבריק מנאום

 סוויסה, רפי הח״כ של מהשוואותיו
 יפה תהיה אשתו כי בצעירותו שחלם

 ברכילות לעסוק בארדו, בריז׳יט כמו
ולשמוע החדשה, בממשלה מה יהיה מי

 ועם יחד עם חדש מערך שקם מפרס,
הורביץ. יגאל

 באולם. התפזרו העבודה ח״כי 37
 חלקם כולם. את לאתר היה אי־אפשר

 כשנספרו ההצבעה. לפני עוד עזבו
 שני־שלישים שרק התברר, הקולות
 והחם. הדחוס לאולם עצמם את הטריחו

 גור מוטה להצבעה. איחר אדרי רפי
 הנואם שפרס הסכימו נחמקין ואריק

 לא סניף. מזכיר בקלות להיות יכול
חלילה. מחוז,

 את המערך תקף שנים במשך
 את משכתב שהוא על הליכוד

 לממשלת הכניסה ערב ההיסטוריה.
 הצעד את פרס עשה האחדות־הלאומית

 סיפר הוא הנכון. בכיוון הראשון
 להצטרף הסכימה לא שמפ״ם

 חודשים שלושה לממשלת־אחרות
 הובטח שבה לבנון, מילחמת לפני

 לפרשנים תיק־הביטחון. רק למערך
 באולם, שנכחו ולעיתונאים הפוליטיים

כזה. מיקרה זכור היה לא
 גלויו בהצבעה ידם את מרימים המרכז חברימורמות ידיים

 דראמו להצבעה קדמה בהסכם. בתמיכה
חשאיו הצבעה תבעו אשר הצעירה, המישמרת חברי עמדו שמאחוריה


