
למיפלגה? קיסר ימכור מה
 קשריו ואת מוצאו את ראשית •

 שהם חובשי־הכיפות, את המתהדקים
ללי שהצביעו אך למערה זיקה בעלי
כוד.

הלי ונועם עממיותו את שנית, •
ה המצביעים עם במגע בעיקר כותיו,

 ופנו המיפלגה את שנטשו מיזרחיים, ו
ימינה.
 מעוררת מזל, אשתו, שלישית, •

 קשר יוצרת בעלה וכמו רבה, סימפטיה
אנשים. עם הכלל מן יוצא
 קיסר של כוחו עיקר אבל •

שליט היותו הוא בכיבוש־המיפלגה
במדינה. 1 מס׳ הכלכלי הגוף י

 בתחומי דיעותיו מהן לדעת קשה
 על מדבר ואינו זהיר הוא חוץ־וביטחון.

 העובדים לענייני קודש כולו כך.
וההסתדרות.

 יעשה שהוא צעד שכל ספק כל אין
אוטו־ קשור מעתה יהיה בהסתדרות

המיפלגה. לכיבוש בתוכניתו מטית *
בשלבים. ייעשה הדבר
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ה בעיית היא לעבור קיסר חייב 1 (

השונים. הנבחרים למוסדות מינויים
מיפלגת־ מרכז יתכנס בסתיו רק

 ייבחרו כיצד להחליט כדי העבודה,
 שהיא הבאה, הוועדה־המרכזת חברי

ההסתדרות. של הממשלה למעשה י
 מבקש שהוא קיסר הסביר השבוע
הבחירה. דרו לשינוי בדיונים לפתוח
 שתי שכיהן מי שכל מקובל היא בעבר

 זקוק המרכזת, בוועדה תקופות־כהונה
 את להבטיח כרי אחוזי־תמיכה 60:ל־

 מבקש קיסר שלישית. לכהונה מקומו
 לא במרכז״המיפלגה כזאת תמיכה שגם

 את להכליל אוטומטית אותו תחייב
שלישית. בפעם הוועדה־המרכזת חבר

 עצמי על רוטציה החלתי במיקרה ״לא .
 ״אני אומר. הוא קאדנציות,״ שתי אחרי

 התפקידים בעלי שכל זו בדרך מבקש י
במו כמו בוועדה־המרכזת, הנבחרים,

 ובמועצות־המנהלים עצות־הפועלים ,
 לשתי יוגבלו העובדים, חברת של

קאדנציות.״
 39 כיום כוללת הוועדה־המרכזת

 מראשי־אגפים מורכבת והיא איש,
נציגי־ בוועד־הפועל, ומחזיקי־תיקים

 גדולים ועדי־עובדים וראשי ציבור
ומועצות־פועלים.

 יש המערך מרכיבי ולשאר למפ״ם
המרכזת. בוועדה נציגים תישעה כיום

 עם לריב שלא לדרכו נאמן כשהוא
בכל־ צימצום קיסר יבצע לא איש,
 יסתפק הוא הזה. הגוף של מחיר

כדי עליו. גם הרוטציה עיקרון בהחלת

 המתפנים: הכסאות
מנגנח בונים איר

 הבטיח לא לשיטתו, נאמן בהיותו
כלשהו. תפקיד לאיש קיסר ישראל

 הוועד־הפועל בניין במיסררונות אד
 אישים של שמות בכמה נוקבים כבר

שיתחזקו. ובכאלה ייערף, שראשם
 קיסר יהיה רבר של בסופו אם גם

 שהוא ספק אין הבלעדי, המחליט
 הרוחשות בשמועות להתחשב יצטרך

לישכתו. דלת ליד
 שלמה הקשיש מבקר־ההסתדרות

 שעבר משום לפרוש, ייאלץ שטנגר
 שלא אחרים. קשישים .70ה־ גיל את

 בוועדודהמרכזת לוודאי קרוב יהיו
 אלמוז־ נתן הנץ הגיזבר הם הבאר״
 המכון ראש — ג׳וב לו שמצא לינו,

 וגידעדן — בבית־ברל היהודי־עדבי
 בן־יש־ מאגף־האירגון. בך־ישראל

 שקשור מה בכל אומנם הצליח ראל
 אין אבל במועצות־הפועלים, בבחירות

 את לנצל וניתז קיסר, על מקובל הוא
.62 בן עתה הוא גילו.

פסה. נחום על יהיה מה ברור לא
 בחברת תפקיד לו ימצא לא קיסר אם

 מהמרכז־ לפרוש ייאלץ העובדים,
 לקיבוצו, ולשוב לתרבוודולחינוך,

תקופות־כהתה. שתי אחרי ברור־חיל,
 במינוי להכריע חייב יהיה קיסר

 ממלא כרגע עובדים. לשיכון מגכ״ל
 יושב־ של לשעבר סגנו התפקיד את

 החברה, של מועצת־המנהלים ראש
 מינויו את שמנע אדרי, רפי הח״כ

 מוכשר מועמד אלדורוטי, צבי של
ומתאים.
 יחסו מה להחליט חייב יהיה קיסר
 לוינסון יעקב של המנגנון לשרידי

 עומדים שבראשה בחבו־ת־העובדים,
 מועצת־ יושב־ראש ריינר, אפרים

 ונפתלי הפועלים בנק של המנהלים
 מועצת־המנ־ יושב־ראש בלומנטל,

כור. של הלים
 בנימין גם לפרוש יצטרך בקרוב
 המתקרב כור־מזון, מנכ״ל גיבלי,

לגיל־הפרישה.
 מנכ״ל גאון, בני הסתיר לא בעבר
בבחירות אגף־ההסברה ומנהל קדאופ

 את לידיו לקבל רצונו את האחרונות,
 האגודה עם אותה ולאחד מזון, כור

 להיות שואף הוא כיום אבל הצרכנית.
 מנב״ל גביש, ישעיהו של המישנה

 ולאן איך להחליט יצטרך קיסר כור.
גאון. את לקדם

 רנה בהצלחה המנהל עצמו, גביש
 אחר, לתפקיד מחר עובר אינו כור. את
 לעבר להתקדם רוצה היה הוא גם אך

הממשלה.
 סולל מנכ״ל רוטמן, שרגא

 קיסר מפי מעולם שמע לא בונה,
 גם אבל ללכת. שעליו עיניים, בארבע

בן כבד הוא בקרוב. לפרוש ייאלץ הוא
64.

 של מעמדם יהיה מה ברור לא
 בנק מנכ׳׳ל גזית, (.ג׳ורי׳׳) גיורא

 דירקטוריון חברי שאר ושל הפועלים,
 ועדת־ ססקנות שיתבררו אחרי הבנק,

אומ מניות־הבנקים. לעניין החקירה
המס אם להם, ימחל לא שקיסר רים

חד־משמעית. בצורה בהם יפגעו קנות
 מג־ של הוא שיתפנה אחר תפקיד

לנדסמן. יצחק תנובה, נדל
 לתפקידה קיסר של מינויו אתרי

 יגאל ובין בינו שחור חתול עבר
 נוועד-הפועל תדיראן. מנב׳׳ל נאמן,

 תהיה זה לסיכסוך־יוקרה אם שואלים
 נאמן של העסקתו המשך על השלכה

בתפקיד.
 צורך ושיהיה שמתפנה, תפקיד עוד

 ועדת־ יושב־ראש של זה לאיישו:
בית־ ויושב־ראש המרכזית הביקורת

 פורשת ההסתדרות. של העליון הדין
שהחלי איש־שלום, חמודה ממנו

 בבר, ניסים קורמת את זמנית פה
בשווייץ. מוזרה לשליחות שיצא
 יושב־ סיוון, עמירס אם ברור לא
 תיעוש, של מועצת־המנהלים ראש

בונה. סולל מנכ׳ל שילה, ואחוז*
 ■יהםדיבתפק יישארו עבודות־חוץ,

 פתעות. ספקולציות אלא אלה אין
 רק תפקיד כל יאייש שקינא■ נראה

 ביולוגיות מסיבות יתפנה הוא כאשר
לו. נאמו שיהיה איש בו ישים ואז —

 ממשלה בניהול הקושי על להתגבר
 הוועדה־ מזכירות את יחזק הוא שכזו,

 ראשי־ ורק אך הכוללת המרכזת,
אגפים.

 כחמישית מהווים ההסתדרות נציגי
 מיפלגת־ של חברי־המרכז מ־ססזז

 למזכ״ל רק לא נאמנים הם העבודה.
קוד להתחייבויות אם כי ההסתדרות

ופרס. רבין למחנות כמו להם, שיש מות

 הראשוני הכוח זהו קיסר מבחינת אבל
 שלו המחנה את בונה הוא שעליו

 לי ״אין היא: שלו הסיסמה במיפלגה.
 מחנה.״ בשום תומך ואינני מחנה,

 זמן בתוך יהפך הוא בפועל,
 הגדול המחנה לראש קצר

 ביותר.
מדוע?
כל על בולטים יתרונות שני לקיסר

אליהו מרדכי לציון הראשון של ידו את מנשק קיסר
למיזרחיים גם לדתיים, גם

קיסר מזב״ל
הידידים ולידי העובדים לידי ההסתדרות

מוכרים, לשמות זקוק שאינו האומרים מועמדים על הדגש שימת תוך
אלמוניים, שמות בכוונה ישלוף והוא מיזרחיים.

במיפלגה, עצמאי פוליטי בסים חסרי קר הפורשים? במקום יבוא מי
 כוח יפתחו ולא בו, תלויים שיהיו כדי שאין האומרים יש הפיתרונות. לקיסר

עצמאי. יש באמתחתו. מפוצצים שמות לו

 יכול הוא עצמו. פרס ובכללם יריביו,
 עובדים מאות להחדיר הזמן במשך

 לחברות ואלפים ההסתדרות למנגנון
ומיפעליה. ההסתדרות

 גם היכולה בקופת־ענק, שולט הוא
 שלו הפנימי הבחירות מסע את לממן

 כל להחליש או לחזק יגם במיפלגה,
 או הזרמה על־ידי במיפלגה יריב

 בצורת אליו, כספים הזרמת עצירת
שונות. בדרכים תרומות
 מרכז־כוח נוצר ספק: אין
במיפלגה. חדש

״הם
ד אליי באים

 הוא מה לא־פעם נשאל יסר ן■*
\  בחברת־העוב־ לעשות מתכוון /
 ההסתדרות של הפינאנסי הכוח דים,

 שלא השיב ותמיד ומיפלגת־העבודה,
 העולם עם בשיחה גם ראשים. יערוף
 לא שהוא הדגיש הוא השבוע הזה

 רק באחרים, מיקצועיים מנהלים יחליף
השינוי. לשם

 לבין בינו הבנה שוררת לדבריו,
 לעבודה הבסיס שהיא ראשי״המשק,

משותפת.
 קשות תקף הוא במערכת״הבחירות

 חברת־ של הבכיר המינהל אנשי את
 מתנשאים, שהם וטען העובדים

 עבדו כאילו ונוהגים מנקרי־עיניים,
 מהם לאחד קרא הוא הפרטי. בסקטור
 ,100 מאאודי ריכבו את להחליף

 עשה לא שהמנהל למרות .505 לפיזיו
.עליו לחץ לא זאת,

 המזכירות את לחזק החליט הוא
השו העובדים, חברת של המרכזית

 הכוונה החמישית. בקומה לידו כנת
 של המזכיר השפעת את לחזק היא שלו

תחומים בשלושה חברת־העובדים

 — ופיקוח מינויים פיננאסיים, —
שלו. למרותו המזכיר את ולכפוף
 של ושיניו כוחו את לחזק רוצה ״אני

 הכל — ״אבל אומר, הוא רוזוליו,״ דני
טוב!״ ברצוו
 קיסר פעולת של חוד־החנית אך
 המיג־ לעבר מופנה יהיה הקרוב בעתיד

 כוח- את לצבור מקווה הוא שבו זר,
 בעיירות־ בעתיד: שלו העיקרי המחץ

 יוטל חברת־העובדים על הפיתוח.
עבודה. ולספק מיפעלים שם להקים

להס שלא קיסר של שיטתו
 נגדו להקים ולא איש עם תכסך

 מאסיגית פלישה לצד אוייבים,
 —ולשכונות לעיירות־הפיתוח

 מאגר מצוי מאמין, הוא שם,
 — המיפלגה של האמיתי כוחה
הקרו לשנים מדיניותו תהיה
ההסתדרותי. במשק בות

 לעמוד הסתדרות מזכ״ל יוכל האם
ברא ממשלות־אחדות, מול שלו על

 הזה: להעולם קיסר המערך? שות
 לא עתה זהירים. היינו הבחירות ״לפני
 יכולת־עמידה לנו יש רכים. יותר נהיה

 מחזקת התוצאה ומוצקה. יותר גדולה
זו!״ גישה

 שדרים ללישכתו מגיעים בינתיים
 לא אני אליי. באים ״הם מהמיפלגה.

 הבהיר ובכך השבוע, אמר לשם!״ הולך
 את בונה מהצד, עתה עומד שהוא היטב
 במאבקים חלק מלקחת ונמנע כוחו

הקטנוניים.
 המים־ על הגדול לקרב מתכונן הוא

שתת בתקופה להערכתו שיבוא לגה,
 מימוש מועד ורבע, שנה בעוד חיל

 לקראת ושתסתיים הסכם־הרוטציה,
הבאות. הבחירות

■ ציטרין בן־ציון
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