
 אבר ההטציה. אל חולו בוס שימעון
 איום הראשונה בנעם השמיע השבוע
 אחו■ הממשלה את לבוק מוסווה:

 הנוקמת ■שנה תוננית זוהי הרוטציה.
העבווה מינלגה של הקלעים מאחור

י נ  הרוטציה את לקיים בעד ^
א ל ל £ \ /  יפר הליכוד אם אך היסוס. /

 אם ההתנחלויות, בנושא ההסכמים את
 יחלק הליכוד ואם בשלום יפגע הליכוד

מהממ נצא — צודקים לא משאבים
אנחנו כזו. בממשלה נשאר לא שלה.

 להישמע התחילו ההסכם שנחתם מרגע
 לא כשהעיתונות לפיצוצו, קריאות
 המערך אנשי ועידודה. ידה חוסכת

 לבקרים, חדשות יוצאים, למיניהם
 את לפרק שיש חד־משמעיות בהכרזות

אח־ היא הסיבה פעם ובכל השותפות,

־ימה1ן7
 אחרי הליכוד של פקידים נהיה לא

הרוטציה.
 מפלגות שתי יושבות הזו ״בממשלה

 יד את תכופף לא אחת אף שוות.
 ההסכם על־פי פועלים אנחנו השניה.

 להפר ינסה הליכוד אם הקואליציוני.
 אפילו ממשלה תהיה לא — ההסכם את
אחד!״ יום

 עמד ראש־הממשלה, פרס, שימעון
 מיפלגת־ מרכז בפני ונאם הבימה על

 לא בפניו. ניכרה העייפות העבודה.
 באולם שישבו מחברי״המרכז, רבים

 את לפרש ידעו בתל־אביב, שם אוהל
 אי־שביעות של רחש פרס. של נאומו
ה מצירו בעיקר באולם, נשמע רצון

 ח״ב בר־זוהר, מיכאל ישב שם שמאלי,
 הוא עמד לכן קודם דקות כמה לשעבר.

בלהט, ונאם המיקרופון אותו ליד עצמו

 העליב שרון כשאריאל היה זה פעם רת.
 קולות נשמעו במערך פרס. שימעון את

 שרון אך שרון. לפיטורי שקראו רמים
התפרקה. לא השותפות בו, חזר

 אחרת בדרך גם ללכת ניסו במערך
 רמזים רמז פרס מדינית. בדרך —

תיק מתוך מיזרח, לכיוון ודקים עבים
 מקיום אותו יציל חוסיין שהמלך ווה

 למשא- להיכנס יסכים אם הרוטציה
 יבליג לא שהליכוד האמין הוא ומתן.

התר מהממשלה. ויפרוש כזה צעד על
 בעמדת נשאר פרס הכזיב, הזה גיל

 לא הליכוד תיקווה, מלאת המתנה
פרש.

לכות חדשה מילה עלתה אחר־כך
 הכלכלית הצמיחה — הראשיות רות

 שסולל־בונה הסתבר פיתאום במשק.
מם־ להזרמה משוועות וקופת־חולים

בר־זוהר אנטי־רוטציונר
לו ח״כים הרבה מרכז, חברי 104 אפי שרים ו

 שמיפ־ להחליט למרכז קורא כשהוא
 הסכם את תקיים לא לגת־העבודה

 לכינוס שגרם זה היה בר־זוהר הרוטציה.
 שאסף אחרי זה, בעניץ לדיון המרכז

 התומכים חברי־מרכז 104 של חתימות
הרוטציה. בפירוק

 רוצים לא במיפלגת־העבודה
 לא הרוטציה. הסכם בקיום
 חברי־הכנסת לא המרכז, חברי
 מדבר פרס רק השרים. לא ואה
הסכמים. קיום על

 שהזמן מבינים במיפלגת־העבודה
 שיבעה בעוד בפתח. הרוטציה אוזל.

 שמיר יצחק יחליף באוקטובר, חודשים,
פרס. שימעון את

ץ למ< א
להעביד

 לשבור כדי במיפלגה ניסו לא ה **
ת א הלאומית? האחדות ממשלת ^/

 הצליח לא הזה הסיפור גם שלתית.
 סיעת מהשותפות. הליכוד את להוציא
 — נוספת בדרך לתקוף ניסתה המערך

 תקציב־המדינה את לנצל החלטה היתד,
הודי במערך אישים הרוטציה. למניעת

 פרס חוק־התקציב. על יצביעו שלא עו
 העניין וגם לשיחת־נפש, נפגשו ומודעי

הפרק. מעל ירד הזה
 לראשי סיפקה הפרועה ועידת־חרות

 תיקווה. של שבוע מיפלגת־העבודה
לוי שמיר  את רואה לוי מסוכסכים. ו
 היא הרוטציה לבגין. ממשיך עצמו
 לא נאבק. לוי לשמיר. פרס בין הסכם
 את להעביר למי אין רוטציה, תהיה

מתפוררת. חרות השילטון,
לוי שמיר לא! אבל  שרון משלימים. ו

 המועמד הוא שמיר כי מכריזים ולוי
ב מתקפל המערך לראשות־הממשלה,

בפינתו. חזרה
 אמר, כבר מרידוד דן ח״ב

את המערד יחזיר אם שאפילו

לרוטציה!
 ייצא י לא הליכוד — ירושלים

מהממשלה.
 לוועידה. מחכים במיפלגת־העבודה

 הרוטציה מקיום אותם תציל זו אולי
 על אולי, יחליטו, בוועידה המאיימת.

 לדין מחוייב יהיה ופרס ההסכם, פירוק
התנועה.

ט רי פ ת
עגום

 שלושה יש מיפלגת־העבודה ף*
הרוטציה. בעניין עיקריים זרמים

 היום לי ״אין הראשון: את מוביל פרס
 אמר הוא שלי,״ האישי האמון עם בעיה

בש ״עמדתי השבוע, במרכז־המיפלגה
מה ומחרידות מרגיזות ובהשמצות פל

 לא התייאשתי, לא האישית. בחינה
 המיבחן היא הרוטציה ולא נבהלתי

לאמינות.״

 הרוב עמדת היא האחרת הגישה
 עם לביטוי שבאה עמדה במיפלגה.

הרו את לקיים לא — כינוס־המרכז
 כל את למצוא אפשר כאן טציה.

 אותם את במיפלגה: הבלתי״מרוצים
צרה, בממשלה לשרים שהיו שכמעט

 כשה- שרים בוודאי שיהיו אותם את
 את הממשלה, את לבדה תרכיב מיפלגה

 יותר בכירים שרים שהיו שכמעט אותם
 חברת מיפעלי שעתיד אותם את וגם

נמ הזה הזרם עם מטרידם. העובדים
 וייצמן, עזר גור, מרדכי ברעם, עוזי נים

 ארד, נאווה חריש, מיכה הראל, אהרון
התק״ם. אנשי כל וכמעט צור יעקב

הקל מאחורי פועל שחל משה השר
 ברעם עוזי צרה. ממשלה למען עים

 קדוש, הסכם אינה שהרוטציה אומר
 לקיום לפעול שיש אומר אדרי ורפי

הסכמה. מתוך מוקדמות בחירות
מד השלישית הגישה בשם

 את לקיים יש — יעקבי גד בר
 עם מייד לפרקה אך הרוטציה,

 לראש־הממ־ שמיר של היותו
 במרכז בנאומו השבוע, שלה.

 היה נראה מיפלגת־העבודה,
 גישתו את לשלב עומד שפרס
 עם תנאי, בבל הרוטציה לקיום
 הממשלה לסירוק יעקובי גישת
ההסכם. קיום לאחר מייד

שנ שנות־אופוזיציה, שבע אחרי
 נעים טעם מותירות שילטון של תיים
 מהר אליו שהתרגל למי בחיך. מאוד
לוותר. קשה מאוד,

שר־הביטחון, רבין, יצחק רק
 הרוטציה. בעניין דבר אומר לא
 בתפקידו רבין יישאר קיומה עם

 של ביותר הבכיר לשר ויהיה
העבודה. מיפלגת
ל ראשות־הממשלה, תהיה לשמיר

החשו הכלכליים המישרדים כל ליכוד
 בתעשיה שרון באוצר, מודעי — בים

 אחרי יהיה מה בשיכון. לוי ומיסחר,
 כלכלי, כשר־על יעקבי, הרוטציה?

 הממשלה שולחן על להניח ימשיך
 תוכניות־חומש, של מצחיקים ניירות
 לא למערך אליהם. יתייחס לא שאיש
הכל בעניינים כלשהי שליטה תהיה

כליים.
 במערך, אומרים ',86 באוקטובר

 ההסתדרות, למיפעלי ישתנה. הכל
 כבר להתמוטטותם ראשונים שסימנים

 קופת־ כספים. יוזרמו לא עתה, נראים
 סולל־בונה.. וגם בצרות, תהיה חולים

 של בעיה תהיה לחברת־העובדים
הזרמה.

 12ה־ לכנסת הבחירות מועד לקראת
 כלכלת־ארידור לוודאי, קרוב תופעל,

 מוכנים במערך ורבים נוסח־מודעי,
זה. עגום תסריט לשבש הכל לעשות
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