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 היתה כולה המדינה ■
 הכנסת לביזיון. ערה 8
 דרכה את החלה 12ה־ 1
שבה עלובה, בקנמדיה 8
הנבחרים הופיעו 1
במזקינניס. |

 מן והמוזמנים הח״כים זרמו כאשר
הרא הישיבה בתום המיזנון, אל האולם

 כולם בפי היתה ,12וד הכנסת של שונה
בי הסכמה: פי על כאילו אחת, מילה
זיון.

 לא הקודמות, הכנסות 11 ימי בכל
כזה. מחזה היה

 זקן במחול פתח הכפר״. ״שוטה ,
 העובדות כי הגורל רצה חברי־הכנסת.

 דווקא זה מעמד ינחילו הביולוגיות
 הידר של בגו — שפירגצק ליאיר

הכנסת. של הראשון
קיצו בסיעה חבר רק אינו שפרינצק

 רחבעם של ,מולדת״ — קטנה נית
 אלא—שוחר־הטרנספר זאבי, (,גנרי״)

 בחוכמת־יתר. מצטיין שאינו אדם גם
מעמי אחד אותו הגדיר הכפר,״ ״שוטה

הישיבה. בתום החדשים, תיו
 לשאת לעצמו הירשה שפרינצק־הבן

— הפוליטיות דיעותיו על ארוך נאום
מסי שנקרא איש מצד בלתי־יאה דבר
 טכני תפקיד למלא ביולוגיות בות

 אווירה יצרו הנזעמות התגובות קצר.
 היתה שאמורה בישיבה פסטיבל של

חגיגית. להיות

לקאר־ הפן־ הפסטיבל הקארניבל.
להצ הח״כים של תורם בא כאשר ניבל
 לאמר: עליהם החוק, לפי אמונים. היר

 כי מזמן נקבע לא. ותו אני!" ״מתחייב
ההצהרה. את פוסלת תוספת כל

ר״ץ, — כולו השמאל אנשי אולם
 עבד־אל־והאב המתקדמת, רק״ח, מפ״ם,

החליטו — בורג אברהם וגם דראושה
 כמה הוסיף אחד כל הפגנה. לעשות ן

 המעמד את הפך הדבר משלו. פסוקים
מעו חרשה הצהרה כל כאשר לקירקס,

וקריאות־לעג. גל־צחוק ררת
 אך פסולות. היו האלה ההצהרות כל
 לבחור הח״כים של תורם בא כאשר
 מצהירי־הסרק כי והתברר החדש, בידר

 פרצה בהצבעה, להשתתף יוכלו לא
והז מחילה ביקשו הם נוספת. מהומה
 הרשות חוקית. הצהרה להשמיע דמנות
התקפלו. והמורדים להם, ניתנה

 על השבוע נודע שרי־המערך
 ב ת כ י מ ה — מיכתב של קיומו )

מה יורד הנושא איו מאז בהא-הידיעה.
כ י מ ה נוסח מתי בחדרי־חדרים: פרק

 בעל היה מי המדוייק? נוסחו מה ? ב ת
הרעיון?
 את שהעלה המיסתורי, המיכתב מהו

שה משרי־המערר, כמה אצל לחץ־הדם
הפו בקלחת הדתיים מחיר את עלה

 ולסגור להזדרז לליכוד ושגרם ליטית,
 ״מיהו כמו כבד במחיר גם הדתיים עם

יהודי״?
 ה־ סביב העניינים השתלשלות הנה
מיכתב:

קיב שבוע, לפני במוצאי־שבת, •
 שיחות־טלפון במערך שונים גורמים לו

 אלתר הרב פרוש, מנחם מהרב דחופות
 נוספים ואישים מגור) הרבי של (אחיו
החרדים. מבין

 שלגורמים התרשמו בכירי-המערך
 לקרוא נעים כל־כך היה לא החרדיים

 בכתב בערבויות רצו הם בשמו: לילד
 בשיחות להם. החשובים העניינים על

 יהיה שקשה האישים התבטאו פרטיות
 על־ המערך עם לסיכומים להגיע להם
 על־ בעל־פה להם שניתנו הבטחות סמך
 פרס. שימעון של שליחו אדרי, רפי ידי

 עמדותיהם את הגורמים בדקו בעיקר
שחל. ומשה רבץ יצחק של

 את לו ומסר לפרס טילפן שחל •
 לא פרס ועמיתיו. הוא שקיבלו המסר
 באותו נמצא שהוא לשחל לדווח טרח
 משא״וסתן של בעיצומו אדרי, עם הזמן

בירושלים. הדתיים, עם
קי לחצות, סמוך במוצאי־שבת, •

 מהרב בביתו שיחת־טלפון רבץ בל
דומה. היתה הדברים רוח פרוש.
 לנד ,בינתיים הגיעו, ש״ס נציגי •

 בעו־ מלווים כשהם אדרי, עם שא״ומתן
המ הפרקליט גלאס. דויד — רך־דין

 מרשיו. את יספק מה בדיוק ידע מולח
 אחד טילפן מאוחרת בשעת־לילה
ו מבכירי־המערך לאחד מנציגי־ש״ס

לפעו להכניס חייבים ״אתם לו: הודיע
 מול להעמיד ניתן לא רבץ׳ את לה

רפי את מהליכוד) שרון (אריק גנרל

הכל באנדרלמוסיה כסרגל. ישר
 המא־ כל — כרגיל — השתבשו לית

 איש־ ונבחר המערך, של ניפולציות
 הכנסת. כיו״ר שילנסקי, רב הליכוד,
מעורבים. רגשות עוררה בחירתו
 הוגן, כאדם שילנסקי ידוע אחד מצד

בענייני־פנים ליברלי סרגל, כמו ישר

 מלובאביץ׳ הרבי שלח במקביל •
 הופתע שחל משה השר לישראל. נציג

בי מרכז ממלון שיחת־טלפון לקבל
 צ׳סלר, חיים האיש, .204 חדר רושלים,

 יותר ספציפיים דברים משחל ביקש
לאוזניו. הגיעו כבר מאשר
 האיש סילפן בוקר, לפנות 4ב־ •
 שרון ״אריק לו: והודיע לשחל שנית
למיכתב כתשובה מיכתב, להביא עומד

 מיכתב באיזה ובדק נדהם שחל שלכם!״
קיבל. לא מוסמכת תשובה מדובר.

 הדתיים של לחצם גבר במקביל •
 רבין. יצחק את במשא־ומתן לשתף

 של הפגישה נולדה זה לחץ בעיקבות
 אולם יוסף. עובדיה הרב עם ופרס רבין
שנוצ אחרי מדי, מאוחר התקיימה היא

 הדתיים של אי־אמון של מישקעים רו
המערך. כלפי
 10 לשעה סמוך הראשון, ביום •

 ישיבת־הממ־ לפתע הופסקה בבוקר,
 לישיבה הוזעקו המערך ושרי שלה,

 התנהלה הישיבה ״שרינו". של דחופה
 בחדרו ראש־הממשלה, מישרד בבניין

 ממלא־מקום בלישכת פרס שימעון של
ראש־הממשלה.

 הוזעקו לשמו הבהול הנושא היה מה
השרים?

 כלפי להתחייב ניתן האם השאלה:
 יצביעו כיצד המערך, בשם הדתיים,

 ״מיהו הצעת״החוק על חברי־המערך
יהודי?״

קי לאומן הוא שני מצד לבריות. ונוח
 ועדת־ כיו״ר מעמדו את שניצל צוני,

 פרובוקטיביים ביקורים לעריכת הפנים
הכנ של ישיבה יכנס ״הוא בהר־הבית.

 ח״כ הזהיר אל־אקצה!" במיסגד סת
ותיק.

 עושה ״התפקיד כי קיוו רבים אולם
ואכן, יתמתן. שילנסקי וכי האדם", את

 ומאוזן, מתון היה היבחרו עם נאומו ו?
 רבים שציין הצורם הפאתוס בו ונעדר §
 נקודת־האור זאת היתה בעבר. מנאומיו £
 הכי של העגום הראשון במושב היחידה ־'
.12ה־ נסת ~

הת זה כך ״אם העורכים: אחד העיר
ההמשך?" יהיה מה חיל,

הממשלה
ע עד ב ר א

האמינו: המומחים כד ■י
 רחבה קואליציה תקום 1

 לעניין הקרובים אך
 הסיכויים טענו:

מדוע? קדושים. |

האחרו בימים שררה מוזרה אווירה
בצמרת. נים

והד חזרו למשא־ומתן הקרובים כל
 קואליציה להקמת הסיכויים כי גישו

הא המומחים כל ואילו קלושים. רחבה
 תקום אכן כזאת קואליציה כי מינו

בסוף.

מהמש ארבעה רק למרבית־הפלא,
 אלה יהיו מההתחייבות. סלדו תתפים

 ומז־ צור יעקב יעקובי, גד נבון, יצחק
הצ השאר ברעם. עוזי כ״ל־המיפלגה,

 ומר וייצמן עזר בעד. בהתלהבות ביעו
 לא בכלל ״זה באומרם: הפתיעו גור טה

 ־ מי־יודע על מוותרים לא אנחנו חשוב!
 ויעקובי צור נזעקו לעומתם, מה..."

לאומי!" מישגה ״זהו בחומרה: והתריעו

 הבין לא המשתתפים מבין איש •
 הישיבה. זימון של הבהילות פשר את

 כעבור רק להתפזר התחיל המיסתורין
 הסתבר הנדהמים לשרים שעות. כמה

רט אישור לצורך ישיבה זאת שהיתה
 בש־ שנמסר מיכתב, של אקטיבירו

 שעות כמה — המוקדמות עות־הבוקר
הגורלית־כביכול. הישיבה לפני

הנז השרים סיפרו כך — אדרי רפי
 של לאנשיו מסר — לאוזן מפה עמים
 פרס, של דעתו על שך, אליעזר הרב

 הוד כלשהי. התחייבות שהכיל מיכתב
 חו־ עליו להטביע באה כנסות־החירום

 לטשטש נועדה הבהילות תמת־גומי.
 השעות פער — הכרונולוגי הסדר את
 על־ אישורו לבין המיכתב מסירת בין
השרים. ידי

 ושאינו־ מוסמך פורום שום למעשה:
כל התחייבות מתן אישר לא מוסמך

לדתיים. נמסרה כבר שזו בשעה שהי,

זה? לפער גרם מה
 הסתמכו המומחים ולצוץ. שבור

 הרחבה הקואליציה אחת: הערכה על
והמערך. הליכוד לראשי כדאית

 נותרה ולא כמעט פרם לשימעון
 ורצוץ. שבור נראה הוא השבוע ברירה.

ויצט לקואליציה המערך ייכנס לא אם
 כי לוודאי קרוב למחתרת, לרדת רך

 מני הוא אין תישבר. פרס של מנהיגותו
ל תצטרך והמיפלגה היג־אופוזיציה,

 פונקציה למלא כדי מאוד השתנות
 החדשה, לממשלה הצטרפותו כזאת.

להצלתו. היחידה הדרך היא בכיר, כשר
 לממשלה, להיכנס כדאי לרבץ גם
 גם המערך. של הבכיר הנציג יהיה שבה

 שאין מכיוון באופוזיציה. עתיד אץ לו
ב להשאירו הליכוד נכונות לגבי ספק

בקו מעוניין הוא שר־הביטחון, תפקיד
 ״הוא מחיר. בכל כמעט רחבה אליציה

יריביו. אמרו ארבע,״ על לבוא מוכן
 מיפעלי־ של הכלכליות הבעיות
 להצטרפות הן גם דוחפות ההסתדרות
לממשלה.
קואלי אך... מטורפים, כולם

 יותר שמיר ליצחק גם נוחה כזאת ציה
אחרת. מכל

 צרה, קואליציה בראש לשלוט קשה
 לאומניות מיפלגות שלוש יש שבה

 אמר דתיות. מיפלגות וארבע קטנות
 כל אך מטורפים, ״כולם איש־ליכוד:

אחרת!״ בצורה מטורף מהם אחד
למשב חשופה תהיה כזאת ממשלה

עכ כבר בלתי־פוסקים. ולסחיטה רים
 חלוקת־ על להסכם להגיע קשה שיו

 של המטורף התיאבון מול התיקים,
קטנטנות. סיעות

לש התגלתה יהודי" ״מיהו בעיית

 מבין לא גם — איש אין הרגע, ער
 למה יודע — ביותר! הבכירים השרים

 באמצעותו לדתיים, התחייב במדוייק
אדרי. של האדיבה

 בבוקר, 11.00*3 השלישי, ביום •
 של נוספת בהולה ישיבה התקיימה
 על ש״ס הודעת אחרי זה היה ״שרינו״.
 היתה ההודעה הליכוד. עם הליכתה

 של נדיבות־ליבם רקע על יותר צורבת
 לבכירי־המערך שהתגלתה פרס־אדרי,

קל. באיחור
 על ממורמרים היו המשתתפים רוב

 העיר ואחד האחרונות, ההתפתחויות
 מקיימים אנחנו מה ״לשם בסארקאזם:

 ניתנו ממילא הזאת? הישיבה את
 את ששאלו לפני חשובות התחייבויות

כך..." יימשך שזה אז דעתנו,
 ״אינני השיב: התמידי, הנפגע פרס,
 משא־ומתן שניהלנו על לרגע מצטער

הדתיים!" עם
 מה על לך יש ״דווקא צור: יעקב

הד של מחירם את העלית להצטער!
שיעור!" לאין תיים

 כהרגלו: וענה יותר עוד נפגע פרס
זאת?״ אומר אתה מה סמך ״על

המציאות!" סמך ״על צור:
 המיכתב תעלומת היוודע מאז •

 בכי־ בקרב הרוחות סוערות המיסתורי,
 מקורביו פרס, נגד יותר עוד רי־המערך

ושיטות־עבודתו.
 ארוחות־ התקיימו האחרונים בימים

 בכירי־המע־ של וארוחות־בוקר צהריים
 בשפה או, ״החלפת־דיעות״. לצורך רך,

 בעניינו עמדות תיאום פחות: עדינה
פרס. של

 החדשה. במציאות להכיר נאלץ פרס
 בצוות כשליחו ביילין יוסי את משהציע

לק הליכוד עם ״הסודי" המשא־ומתן
החב לו השיבו ממשלת־אחדות, ראת
גור. במוסה רצו הם ״נייט!" רים:

 עם המעטה, בלשון נמנה, אינו גור
פרס. של דבריו עושי

 צוות על פשרה הושגה נבהל. פרס
בר־לב. וחיים שחל משה את שיכלול

 במערך בכיר שר התבטא ״אלה,״
 מיב־ בשמי יכתבו לא ״לפחות השבוע,
תביס!"

 מכפי חמורה יותר הרבה כסכנה מיר
 הרכב סיסנרת). (ראה תחילה שהעריך

ש בארצות־הברית, החדשה הממשלה
לישר רעות מנבא להתגבש, התחילה

 אל להתייחם התחילו כבר אנשיה אל.
 הלאומנית־ הצפוייה, ממשלת־שמיר

 ״ממשלת־האיית־אללה". כאל דתית,
 אף צוברת אש״ף של מיתקפת־השלום

כתבה). תאוצה(ראה היא
 המאיימות אלה, חדשות סכנות מול

 גם אלא שמיר של המדיניות על רק לא
 לישראל, האמריקאי הכלכלי הסיוע על
רח בממשלה להתייצב יותר הרבה נוח
 ב־ הנחשב למערך, חלק יש שבה בה,

כ״מתון". חו״ל
 שיקולים מול שפופה. בקומה

ש אי־רציונליים, דברים עומדים אלה
מהם. להתעלם קשה

 רוצה הוא פרס. את אוהב אינו שמיר
 ״על שיבוא רוצה הוא אותו. להשפיל
 לפרס למסור הוצע השאר בין ארבע".

 ממנו להוציא אך מישרד־האוצר, את
 דבר — המרכזיות הסמכויות מן כמה

לפרס. אישית סטירת־לחי מהווה שהיה
 היה אלה, תנאים המערך קיבל אילו
 קטנה, מיפלגה לדרגת עצמו את מוריד
 את ומגמר ש״ס, של בסדר־גודל כמעט
עצמו.

מק שראה מי ההערכות. פער מכאן
 לגבי פסימי היה ופרס שמיר את רוב

ש מי ואילו הרחבה. הממשלה הקמת
 האובייקטיבי, הפוליטי ההגיון את שקל

תקום. כזאת קואליציה כי האמין
 פסיכולוגית,״ מילחמה מנהל ״שמיר

 רחבה. בקואליציה הדוגלים התנחמו
 וזה המערך, את לשתף יסכים ״בסוף
 ארבע, על לא אם — לממשלה ייכנס

שפופה." בקומה אז
ארבע(במסיבה) על רבץ יצחק

שפופה־ ה01בק אז ארבע, על לא .אם

אדרת׳

שחל פרוש אדרי
שישו!־ לאין הרחיים מחיר את ,העלית

 הדתיים לפני להתחייב ההחלטה
קולות. ברוב התקבלה השילטון למען


