
 רוב היו ראש־הממשלה, של בנוכחותו
בגלוי. נגדו להתייצב מוכנים החברים

 איבד הוא ״שרינו״ בישיבת רק לא
המיפלגה. בלישכת גם גובה.

 השנתיים במשך שהצליח פרס,
ממ איש של תדמית לטפח האחרונות

 למקום זינק דעת־הקהל ובסקרי לכתי,
לצלול. מתחיל המנהיגים, בין הראשון ^

פופולארי, עוד לא ממלכתי, עוד לא
סמכותי. עוד לא

 בכל אומרים: במיפלגה חברים
 סדר״ על שעמדו האחרונות, הפרשות

 דעתו את פרס ביטל הציבורי, היום
 דעתו את שינה הוא הליכוד. לפני

 בריצוי עסוק והיה לפעם, מפעם
שונים. גורמים
השאר: בין

ת ש ר פ  המישפטי היועץ •
לממשלה:

 שהיה מי צ׳חנובר, ביוסף תמף פרס
,דיין. של בזמנו מישרד־החוץ מנכ״ל.

באמריקה היושב לצ׳חנובר, טילפן הוא

 הוא בית־הכנסת. שריפת עם לכתיות
לאומי. לפיוס מועצה מייד כינס
בייסקי: דוח פרשת •
 דוח־בייסקי, המלצות ־פירסום עם
הממ החליטה חוחשים, שלושה לפני
 הקימה היא מדיון. להתחמק שלה

 הדוח. בהמלצות שתדון ועדת־שרים,
 דיוניה. את סיימה לא עדין הוועדה

הת כבר ישראל בנק של אחד נגיד
וה מכבר, לא התמנה השני פטר,

 ״נבחנות״. עדיין האישיות המלצות
 רפאל ראש״הממשלה, של הקרוב חברו

 ביקש השבוע להתפטר. מסרב רקנאטי,
 את להשעות הממשלה, בישיבת הנגיד,

 קיום בעד הצביעו שרים 10 רקנאטי.
התנגדו. 6 הדיון,

נמנע. וראש־הממשלה
מדיניים: עניינים •
 מכל מגמגם. פרס המדיני בתחום גם

 מדיני לפיתרון והרעיונות התוכניות
 טריטוריאלית, פשרה לא דבר: יצא לא
או־ לא פונקציונאלית, פשרה לא

 במיפלגתו. בה1ג מאבד פרס
 נגדן. מתייצבים החברים

שת רק לא זה השב״ב פר
 את לו והציע דיסקונט, בנק מטעם

 ואי־ הסתייגות הביע צ׳חנובר התפקיד.
 לארץ לבוא אותו שיכנע פרס רצון.
 את שהשיג אחרי כאן, כך על ולדון

 הגיע צ׳חנובר שמיר. יצחק של תמיכתו
במיוחד. '

 ששר־המישפטים, התברר בינתיים
 לא פרס למועמד. מתנגד מודעי, יצחק
 הציע לא אף הוא כפה. לא נלחם,

 קיבל הוא העניין. את לשקול למודעי
 ויוסף לתפקיד, מודעי של מועמדו את

לממשלה. המישפטי היועץ הוא חריש
ישראל״: נגיד.בנק פרשת •

שר־ לסגן הבטיח ראש־הממשלה :
 כהונתו בתום כי אמוראי, עדי האוצר,

 יתמנה מנדלבאום משה הד״ר של
 שר־ של בתמיכתו זכה הוא לתפקיד.

 אמוראי מודעי. יצחק דאז, האוצר,
 וסיעתה מיפלגתו תמיכת את קיבל

 משה החרש, שר־האוצר אך בכנסת.
 למנות ביקש הוא אחרת. חשב ניסים,

 לתפקיד. ברונו מיכאל הפרופסור את
 נגיד הוא ברונו כפה. ולא לחץ לא פרס

ישראל. בנק *
השב״ם: פרשת •

שבועיים, לפני שרינו, בישיבות
 לפרס: רבין, יצחק שר״הביטחון, אמר

 למנוע שכדי לפניי טענת ״אתה
 אסור תקדימים, ופירסום דליפות

 דעתך, את קיבלתי חקירה. שתיערך
לנו, יהיה פרצוף איזה איתך. והלכתי

 ופיתאום דעתך, את משנה אתה אם י
 אני חקירה? שדורשים מאלה אתה

 או* חקירה: תהיה שלא בך תמכתי
 אחרים, דברים ואמרת לכנסת הלכת

 לתבוע מאיתנו מבקש אתה ועכשיו
, חקירה!״ 1

 ישיבות את מנהל כלל שבדרך פרס,
 זו שתק. רבה, בסמכותיות ״שרינו״

 יצאו כאן גם עבורו. קשה ישיבה היתה
נגדו. החברים

 הוא הפרשה, על בדיון בכנסת,
 הסביר הוא הלאומי. כמצטדק הופיע
חקי יחליטו אם לפחוד. ממה לו שאין

 החליט לא הוא ובינתיים יסכים. רה,
 מיפלגתו ואנשי לא, או כן חקירה .

נגדו. יוצאים
לחברי־הכ־ ועד הבכירים מהשרים :

 במיפלגת־ רוצים בולטים, הפחות נסת
החליט. לא פרס בחקירה. העבודה

הדתיים: פרשת •
הת הורגשה שבה הראשונה הפעם
 ראש־הממשלה של בסמכותו רופפות

ש מיפלגת־העבודה, במרכז היתה
 צעירי שבועות. שלושה לפני התכנס ■

 נשאו הם הפגינו. הצעירה המישמרת
 כלפי המתפשרת עמדתו נגד שלטים
 בקריאות־ נאומו את שיסו הדתיים,
 הקשיבו לא מופגן ובאופן ביניים,
 עת בכל עמדה נקט שלא פרס, לנאום.

בממ־ נתקף החרדים, השתוללות

 אפילו עצמי. מימשל לא טונומיה,
 המכונה פרס, של הגרנדיוזית התוכנית
 התיכון״, למיזרח מרשל ״תוכנית
 כבר הפכה האמריקאים, לפני שהעלה

עולמית. לבדיחה מזמן
ת עיי פ  ודזקי־ המושבים •

בוצים:
 במשבר נמצאות אלה תנועות שתי

 פנתה הקיבוצית התנועה עמוק. כספי
 להחליף בבקשה לפרס שנה לפני עוד

 ארו- בהלוואות קצרות־מועד הלוואות
 300ל־ קרוב של במשבר הם כות־מועד.

 שנה לפני אם טענתם: דולר. מיליון
 אליהם. מתייחס ראש־הממשלה היה
 בפחות הבעיות את לגמור יכולים היו

דולר. מיליון מ־ססז
 לפניו הניצבת היותר־חמורה הבעיה

 של החברתית־כלכלית בעייתה היא
 מהתנועה שליש תנועת־המושבים.

 שליש יאוש, לאחר של במצב נמצא
 כספית ולעזרה מהיר לטיפול זקוק

 המושבים הבריא, והשליש גדולה,
 חסכונותיו כל את תרם הוותיקים,

 הוא בתנועת־המושבים המצב לחולים.
 לעזור. מבטיח הממשלה ראש רע. בכי

 שפרס שמה אומרים העבודה במיפלגת
 שני לטובת כראש־ממשלה עשה לא

 לעשות יוכל לא כבר הוא אלה, גופים
כשר־החוץ. לא ובוודאי עוד,

אמינות מחיר בכלס
אומרים כמיפלגה, אווירה
 דומה הירקון, מרחוב פעילים

:71 בחירות של
ה

לאווירת־הנכאים

השבוע פרם שמעון
השרביט את סוף־סוף יעביר שבו לרגע המחכה עייף, אדם

 לתוכנית הקשור בכל הלאומי סנזוס
 במיעוט. היו שרי־הליכוד הכלכלית.
 איתו שיתפו ושר־האוצר ההסתדרות

פעולה.
 לו כתב צמיחה, על לדבר כשהתחיל

ה־ התוכנית מאבות ברונו, הפרופסור

 המיפלגה. בתוך וטינה תרעומת נגדו
 יחד. גם הפרשות וכל לבדה פרשה כל

 את העבודה אנשי שומרים בינתיים
 לצאת מעז אינו איש פנימה. מרירותם

 הם שלא־לייחוס בפומבי. פרס נגד
הססן. חמורים: דברים עליו אומרים

היועץ שר מהמינוי - רבות פושות הן ארה
בו הכלכלי, זמשבר 1 ועד החדש המישפטי

נגדו המעוררות - 1 והמושבי[ הקיבוצים מצויים
העבודה מינלגת מינלגתו, בתוך וטינה תרעומת

 הכל כאילו דיכאון. אווירת־משבר.
 בטוחים היו שנה לפני לטימיון. יורד

 על המיפלגה עלתה סוף־סוף שהנה
מו האחרונים החודשיים דרך־המלך.

הגמור. ההיפך את כיחים
 נקודת את מציינים פרסולוגים
 שיצא ביום פרס, של איבוד־הגובה

 גד של הצמיחה בתוכנית בתמיכה
הקוני את ביטא הוא אז עד יעקובי.

 כי התריע שבו זועם, מיכוןב כלכלית,
 התוכנית את יהרוס כזה רעיון כל

 של בסופו התנגד. מודעי גם הכלכלית.
הת בדיוק לא פרס שגם התברר דבר
 לעזרה בסך״הכל אלא לצמיחה, כוון

 במיפלגה: הקשורים מסויימים 'לגופים
 ענף חולים, קופת בונה, סולל

ועוד. הכותנה,
עוררה האלה מהפרשות אחת כל

 עייף. הליכוד. נגד לצאת מעז לא פחדן. ־
 הוא אמינותו. זו לו חשוב הכי הדבר
 לשמור כדי מחיר כל לשלם מוכן

בשלום. לרוטציה ולהגיע עליה,
 שפרס אמר מחברי־הכנסת אחד

 תפקידו, את המסיים אדם כמו לו נראה
 ראש־ שרביט את להעביר כבר הרוצה

 לממלא־מקומו. הממשלה
טוענים בכנסת סיעת־המערך חברי

 האלטרנטיבה מיקרה בכל הוא שפרס
 שלא אך היום. המערך שלי היחידה
 פעם אף ״אי־אפשר אומרים הם לייחוס
העבודה.״ במיפלגת יום יילח מה לדעת

 ימיו את הישווה בכיר חבר־כנסת
 של שילטונו ימי לסוף פרס של אלה
 נראה ראש־הממשלה אמרו: אז גם בגין.
 מה יודע הוא במצב. שולט הוא טוב.
עושה. הוא

 בהתייחסותו גם לבגין. דומה פרס
 כקול המון ש״קול בטוח הוא למחמאות

 גם מקריאות־ההמונים. ומתבשם שדי״,
 תוארים. לפני מתבטל כבגין, פרס,

ואינ אנשי־רוח כאוטו־דידאקט, אצלו,
בני־סמכה. הם טלקטואלים

 הם להיחשף בעיה להם שאין מי
 חבר־ הנלהבים. פרס חסידי בעיקר
 שאומרים מה ״כל דיניץ: שמחה הכנסת

 דבר כל רעות. לשונות אלה פרס, על
 ידו תהיה במיבחן, להעמיד ירצה שהוא

העליונה.״ על
 הארוך הדיון במהלך שעבר, בשבוע

 ובתוכם חברי־הכנסת, הצטופפו בכנסת,
 הטלוויזיה, מירקע מול ראש־הממשלה,

 כשהופיע לחדשות. במבט לצפות כדי
 ראש התפרץ הכנסת, מן הדיווח

 זה שלי? לנאום עשו הם ״מה הממשלה:
 נאום מתוך להראות? להם שיש מה הכל
 דקות חמש רק מראים הם שעה, של
קולניות!״ צעקות של

 על הזו ההתפרצות מעידה מכל יותר
פרס. שימעון של הנוכחי מצבו
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