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 האחרון הוא **שבר־הצמיחה״
ת דר בסי /^  הקילקולים המשברים, //

הלאו האחדות בממשלת והסיכסוכים
 שאלת־ את סדר־היום על שהעלה מית,

לא? או כן — רוטציה השאלות:
 מש־ — קודמים למשברים בניגוד
המש הם מעטים — למשל בר־שרון,

 והיכן כיצד לשחזר המסוגלים קיפים
 יצחק שר־האוצר הנוכחי. המשבר נולד

 בפרשה הראשיים הכוכבים אחד מודעי,
 כלל יודע אינו כי לי אמר הנוכחית,

 נעשה ומתי המשבר נולד כיצד וכלל
״צמיחה." במושג השימוש לראשונה

 שהביאה הראשונה היריה
 נורתה הנוכחית, לסיטואציה

 אצל פעם מדי המתכנס בפורום
 פרם. שמעון ראש־הממשלה,

 סביר אורי את כולל הפורום
 את תיקשורת, לענייני יועצו

 מיפלגת־הע־ מזכ״ל ברעם, עוזי
 אחד תאומים, משה את בודה;

 לתדמיתו הראשיים האחראים
 פרם של המחודשת־משופצת

 ממשרד רוטנברג, אריה ואת
 שעשה ״קשר־בראל״, הפירסום

האחרו מערכת־הבחירות את
המערן־. של נה

 המצומצמים, הפורומים אחד זהו
 התייעצויות פרס מקיים במיסגרתם

 שבועות, שלושה לפני סודיות.
 ביום שנערכה כזאת ישיבה במיסגרת

 את מפתחים החלו בשבוע, השני
 ״משבר כיום שמכונה מה של המודל

הצמיחה".
 במקורו קיבל שאותו הרעיון, את

 בישיבה), נוכח היה יעקובי(שלא מגד
 בהסתייגות נתקל והוא פרס, פיתח
 הממשלה, מזכיר זה היה בלבד. אחת
 הוזמן הוא שגם ביילין, יוסי הד״ר

 על הרעיון את לדחות וביקש לישיבה
במיעוט. נותר הוא אך הסף

,,העסק! את ״לבוק #
כשמודעי לאחור, במבט יום, ן*

 ממשבר העיקרי כמרוויח מצויין
 בלשון־ במערך, רצון שבעים אין זה.

 חלק הכושלת. מהמניפולציה המעטה,
 היו המהלכים את שהולידו מהשיקולים

מיסודם. מוטעים
 כונסה שכאשר לציין, הראוי מן גם
 יועצו בארץ שהה לא ישיבה אותה

 שר־ שחל. משה השר פרס של ומקורבו
 קצרצר בביקור אז שהה האנרגיה
 מאוחר היה — ארצה כשחזר בהולנד.

למו הפך כבר ״משבר־הצמיחה" מדי.
בעיצומו. והיה שג

 קיימת במערך בכירים בקרב
 האופן על רבה התמרמרות
המש פותח שבו השלומיאלי,

 מתרפקים שם הבכירים בר.
 הרציני המשבר על בנוסטלגיה

 הוא, שרון. משבר — האחרון
 הוכן המתמרמרים, טוענים
כראוי.

 למערך נוח היה משבר־שרון
הצ פרם תדמיתית. מבחינה

 את שזנח על כגבר, אז טייר
 ולא המפורסם כושר־הבלגתו

לשרון. שתק
שהפירסו־ לפרס משנסתבר אולם,

לה הדתיים של נכונותם בדבר מים
 היו בראשותו צרה ממשלה קמת

 רוטנים כך ועל נסוג. מדי, מוקדמים
הזה. היום עצם עד במערך

 הרוטציה ומועד זה הלך־רוח
 לטקטי־ אולי גרמו ובא, הקרב
 המשבר את שיצרו קאים

 כל את לקחת שלא הנוכחי
בחשבון. השיקולים

 באותה הנוכחים אחד ברעם, עוזי
 תרם מדוע לאחרונה, נשאל, ישיבה

 תורם שאינו משבר, של לפיתוחו
 ברעם: השיב המערך. של ליוקרתו

 לא אני מדוע! — מעניין לא ״אותי
הרוטציה!" את רוצה

 אדרי ןפי1 שחל, ברעם, על ואם
 אינם הם כי לאמר, נהוג ואחרים,

 בממשלה אלא ברוטציה, מעוניינים
 אינטרסים מתוך המערך, בראשות צרה

 של בעיצומו הרי קידום, של אישיים
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 נלהבים דוברים גם נשמעו המשבר,
 הקואליציה, פירוק בזכות אחרים
 תיק כל להם מובטח שלא דוברים

צרה. בממשלה
המ ח״כי צעיר רמון, חיים

 חד- השבוע העריך למשל, ערך,
 רוטציה, תהיה שלא משמעית

 אחריות יש שלפרם מכיוון
 את יפקיר לא והוא לאומית
הליכוד. לתעלולי המדינה
 הטא־ הטעויות בגלל דווקא כלומר:

 העכשווי המשבר יוצרי של קטיות
 ש״צ־ במערר, אחדות־דעים מתרקמת

העסק!" את לפרק ריך

□!״,#״גיבוב־מל
 ביצירת העיקרית הטעות ת ס
£  במערך בכיר שר ייחס המשבר \
 מהי מלכתחילה, הגדירו, שלא לכך

 לסולל־ עזרה היא צמיחה האם צמיחה:
 או לחקלאות, או לערי־פיתוח, או בונה.
 גד של תוכניתו היא צמיחה האם

 לתואר מודעי של מפיו שזכתה יעקובי,
״גיבוב־מילים!״

 בשיחזת היום שמונים שניה טעות
 שהיה הוא פרס שלא במערך, פרטיות

 יאה זה אין במשבר: להתחיל צריך
לראש״ממשלה! ונכון

בעי נעוצה שלישית טעות
ציבו מערכה פותחים אין תוי:
 בשבוע שר-האוצר נגד רית
ביו החיובי המדד נרשם שבו
שלילי. מדד — שנים מזה תר

 תיק־ מבחינה יצא מודעי ואכן,
שני טוענים במערך מנצח. שורתית

 תחושת־ את יותר עוד החריף זה צחונו
 ופגע יוצרי־המשבר, בקרב הכישלון

 של מקורביו בראש־הממשלה. אישית
 שאחרי מכך נפגע פרס כי טוענים, פרס

 במשך למודעי גיבוי העניק שהוא
 כשר־ להצליח לו זאיפשר חודשים

 את לבדו מודעי עתה קוטף אוצר,
הפירות.
 טוענים פרס־מודעי, יחסי

 קשה נפגעו פרם, של מקורביו
 לקדמותם. להחזירם ניתן ולא

 שיביאו הנקודות אחת וזוהי
 הרחבה. הממשלה לפירוק
 כך מעריך אינו מצידו, מודעי,

 לבין בינו היחסים מערכת את
הי ״מבחינתי ראש־הממשלה:

 את תשאלי גמור! בסדר חסים
פרם!״

ם ש ,,עצמי! #,,ב
 נחרצת למסקנה מביאים אלה ל ך*
 תהיה לא במערך: בכירים בקרב ^

 תפורק. ממשלת־האחדות רוטציה,
 כבר האם מתי? — רק היא השאלה

במאי? רק אולי או החודש, בסוף

ל ראשי בעל־הברית בתור
 במערך רואים הממשלה פירוק

 אינטרס שרון. אריאל את
 בכירי ואת אותו מאחד משותף!
קיום את לאפשר שלא המערד

הרוטציה.
 בעת למשל, שעבר, השישי ביום

 בנושא המיוחדת ישיבת־השרים
 שרי־ ששת מתוך ארבעה רמזו המשבר,
 וניתן לדבר מה על יש כי הליכוד
המשבר. את לפתור

 והודיע: שרון קם זה ברגע
 אנו אי־הבנות! באן יהיו ״שלא
וכ ההצעות!״ כל את דוחים
פרובו אותו, שאל שחל אשר

 מדבר אתה ״האם קטיבית!
 שרון השיב המיפלגה?״ בשם

עצמי!״ ״בשם בתוקפנות:
 האופייני בפאתוס לוי, דויד קם אז

עצ ״בשם אומרת זאת ״מה והעיר: לו,
 נמוגה וכך כך!" חושבים ״כולנו מך״?

הצמיחה. בנושא להסדר התיקווה
 כי במערך מעריכים לכן

 יסתבר אם בפתח. הבחירות
 בי הקרובה מוועידת-חרות

 הרם הכוח בעל הוא שרון
 שהוא ספק אין בחרות, ביותר

 בהקדם הממשלה לפירוק יביא
האפשרי.

 שמיר, יצחק ינצח זאת, לעומת אם,
 בכס פרס את לרשת האמור האיש

 ברוטציה והמעוניין ראש־הממשלה
 מאי את במערך מציגים מאודו, בכל

 פרס של להליכתו המשוער כמועד
 שזה מכיוון מדוע? לנשיא־המדינה,

 אמורים שבו אפריל, אחרי יהיה
 והסכמי־ השכר על הדיונים להתחיל
במשק. העבודה

 הסכמי- נושא יסוכם גם'אם
התפת במערך צופים השכר,
 ל-ממשלה יאפשרו שלא חויות
לתפקד. בפרט, ולמודעי בכלל,

 הממשלתיים, המינויים עניין
 לעילה להיהפך הוא גם עלול למשל,
 מודעי פירוק. כדי עד האווירה לחימום
 שחל של מועמדיו את לאחרונה, אישר,

 בחברות דירקטורים לתפקידי
 מזדרז לא מצירו, שחל, ממשלתיות.

מודעי. של מועמדיו את לאשר
 היא בפתח העומדת אחרת עילה

 את להחיל כהן, גאולה של הצעת־החוק
 הכבושים. השטחים על הישראלי החוק

 מטבע תומכים, שרי־הליכוד מרבית
 אולם כהן, של בעמדתה השקפותיהם,

 14 סעיף פי על כי מזכירים, במערך
 שרי-הליכוד יהיו הקואליציה, בהסכם
 כעמרתה נגד, להצביע חייבים

 לא מוקש הממשלה. של המוסכמת
פשוט.

 הם כי לי, אמרו בליכוד שרים
השקפותיהם. פי על יצביעו

 אמר מהסעיפים:״ אותי ״עיזבי
בליכוד. בכיר שר לי

ט די קו #
לואש־הממשלה

 המצב את מתארים מערך ^
 התופסת ״הרכבת כך: הפוליטי

לעצרה!״ ניתן ולא תאוצה
 ניתן שלא הכלמה, כבר יש

תפו והממשלה עליה, לשלוט
 רציונאלים, מטעמיס לא אם רק,
 אמוציונאלים. מטעמיס אז

 פרס יצעד המאוחר, לבל במאי,
 נשיא־המדינה, של ביתו לעבר
התפטרותו. את יגיש
 מודעי, יצחק המשבר, כוכב אך
 בדבר להערכות שותף אינו הוא שליו.
 ממשלת־האחדות: של ובא הקרב קיצה
 נותן ואני לבחירות שנלך חושב ״איני

 את לראש־הממשלה. יותר גדול קרדיט
 אם למשק יקרה מה לעצמך מתארת

לבחירות?" נלך
ברק רסנה —

במדינה
העם

עגום שבוע
זאת, בכל אולי, אבל

קדימה גדול צעד
 רק לא לרבים. קשה שבוע היה זה
 הצפויים סולל־בונה עובדי אלפי

לצ יכולים הם שלאחריהם לפיטורים,
 דמי־אבטלה של חודשים לכמה פות

 שאולי־אולי המשק, צמיחת ותו־לא.
ותעסו מיקצועית הסבה להם תאפשר

 תוכנית־על־הנייר, בגדר היתה עוד קה,
 מערך־ קרבות ניטשו עדיין עליה שגם

ליכוד.
 בשמיים וצפו המשיכו החקלאים

 גזר־הדין: את סופית שחתמו הזכים,
 של הכספי שמצבם שעה וזה בצורת.
 הולך וקיבוצים מושבים עשרות

 חמישה שאנשי כך, כדי עד ומידרדר
 בצעד נקטו בגבול־הלבנון מושבים
 את מלחימים החלו פשוט ייאוש:

 מן עצמם את ומנתקים שערי־הכניסה
העולם.

 רוצח־ההמונים של ארצה הבאתו
 מיסגרת) (ראה דמיאניוק איוואן
 ניצולי אלפי מאות מחדש עימתה
.40ה־ שנות טראומות עם שואה

 גם המדינה כל ולתדהמת לתדהמתם
 מישרד־ כי הזדמנות באותה נתגלה

 מצא ישראל מדינת של המישפטים
 למעקב בלבד אחד אדם להעסיק לנכון
הס ובקשת נאציים פושעים אחרי

גרתם.
היתה, זה עגום בשבוע נקודת־האור

שר־החקלאות של ביקורו היתה, אם

 תצליח אכן אם בסין. נחמקין אריה
 בסל־הקניות מוצריה את לשלב ישראל
קדימה. גדול אחד צעד זה יהיה הסיני,

השטחים
הכבושים

 נגד הפגנה
חזית־הסירוב

 בשרשרת קורבן עוד
קורבנות של ארובה

 הציבור כי מהתנקשות, פוחד ״איני
 ראש־ אל־מצרי, ט׳אפר אמר איתי!"
 בראיון השבוע, שנרצח שכם עיריית

 חודשים, שלושה לפני הזה, להעולם
 ביום לתפקיד. מינויו לפני קצר זמן
 מתושבי אלפים כשצעדו השבוע, שני

 של ארונו אחרי המערבית והגדה העיר
 מיש- של השני חלקו הוכח אל־מצרי,

 לטראגי. עת באותה שהפך זה, פט
לט־ ניסו ישראליים כלי־תיקשורת
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