
ם שי נ א ו ה כ חי : — ש ו כ חי  המלך ברחוב מסתודדים הציוני־הבללי הפועל הוזעד חברי ו
 של בביתו לשיחה שנקראו שריהם לארבעת בהמתינם מפלגתם, בנין לפני תל־אביב, ג׳ורג׳,

 אנשי התוצאות לעבר פזלו לתוצאות. רוח בקוצר שהמתינו היחידים היו לא הם גי. בי.
 אשר את גילך ג׳י., לבי. נקראו בן־אהרון ויצחק (מימין) חזן יעקב מנהיגיהם אשר מפ״ס,

 שפירא משח של קווצר־רוחו היה יותר מעשי משותפת., ממשלה תיתכן שלא לכל: ידוע
עתה. זה רוקח ישראל ירד ממנו במשרד־הפנים, הקודם בבסאו נעוצה היתה (משמאל):עינו

והלך. כובעו את חבש רוקח, (.הבולדוזר*) ישראל שר־הפנים, והלך: - שנפרד האיש

בי הצעירים אחד מילמל !״ הסוף ״זה
ניהם.

 למשרד השרים צלצלו ארוחת־הבוקר אחרי
 דוד עם מידית פגישה ביקשו ראש־הממשלה,

 של במשרדו התקיימה הפגישה בן־גוריון.
•12.30 בשעה ,1 גבירול אבן ברחוב ג׳י., בי.

ה שרי את המרכז החלטת מחייבת ״האם
ברנשטיין. פרץ שאל ?״ ממשלה

לממ חברי ואת אותי מחייב זה ״לצערי
ג׳י. בי. נאנח שלה,״

 מוסדות עם אף להתיעץ ומבלי במקום, בו
 בעל־פה. השרים ארבעת התפטרו מפלגתם,

 חציי״ הנהלת של העקרונית ההחלטה אחרי
 היה, לא שוב שבועיים, לפני נים־הכלליים,

נוספת. בהחלטה צורך בעיניהם,
 ביקש לצ״ב, ג׳י. בי. צילצל הצהרים אחרי

בכתב. התפטרותם את
 דנו הצ״כ, ישבו ההתפטרות אחרי מיד
ו יותר, הקיצוניים לציבור. הודעתם בנוסח

 להכניס דרשו תעמולה, על הממונים האנשים
ב ההחלטה עקב באה שההחפטתת להודעה

 ה־ האינטרנציונל״. ושיר האדום ״הדגל דבר
; ף ניסוח על עמדו יותר, ויתונים ״׳תיו ;
 וההמנון״. ״הדגל בגלל : מתגרה ובלתי מתון

 והמנומס המתון הסגנון את בזאת קבעו הם
 התפתחות עם גם עליו שמרו הצדדים ששני

המשבר.

דתיים!״ ״לא *!•ריש•: •ום
עדן. מלון שוב : העלילה מקום

ומ נמיר מרדכי בתוספת כנ״ל, ו הנפשות
 במפא״י, מפתח אנשי שניהם ארגוב, איר

ממתנגדיה. השני הדגל׳ החיטת מתומכי האחד
 מ־ מצד כמתוכחים שבאו וארגוב, נמיר

 ?״ עולה זה ״כמה לענין. ישר ניגשו פא״י,
שאלו״

 שרי תשיבי. היתד׳ !״ דתיים לא ״אנחנו
 דרישות שים •להם שאין הוסיפו הם הצ״כ.
לדיון. שעמד העניו מלבד

 משא־ומתן מנהלי שניהם מפא״י, נציגי
 הצעות שלוש הציעו וגמישים, מקצועיים

:פשרה
 ״מקומות על רק תחול מפא״י החלטת •

 רק כלומר — אחיד אופי בעלי הומוגניים״,
ם ^  קר־ כמו שכונות־פועלים ועל ק״ייצי

ואבו־כביר. ית־חיים
במקום. בו זו הצעה דחו הצ״כ

 ישאר אז עד לשנה, תדחה ההחלטה •
פתוח. העניו

זו. הצעה דחו ד,צ״כ
לאפ כדי תוקפא, מפא״י מרכז החלטת •

ה בתוך הקרובים בחודשים נוסף דיון שר
עצמה. מפלגה

 הם ראשון. במבט זו הצעה ׳דחו לא הצ״כ
תת ההקפאה תקופת שאחרי ערבויות דרשו

עמדתם. קבל
מפא״י• אנשי שאלו ?״ ערבויות ״איזה
 מפא״י מרכז בעד הצביעו אשר אלה ״שגם

״דעתם את ישנו  ״ושבינתיים הצ״כ, השיבו !
וק שריר בממשלה שנתקבל הסיכום יהיה

י״ יים
נש הצדדים לשני אולם הסכם. הושג לא
לפ פתוחה נשארה הדלת כי ההרגשה ארה
זו. ברוח שרה

 חמש בשעה צבע. של אחרונה טיפה
 הצ״כים חברי־הכנסת התכנסו הצהרים אחרי

 חיכו מפא״י ״מנהיגי הכנסת. בבנין לישיבה
״שלנו להחלטה הדלת לפני  ציוני- התפאר !
נלהב. כללי

 היו רגע באותו להתפאר• מה על לו היה
 20ב־ פעם אי היו מאשר יותר חזקים הצ״כ

 הידיעה גרגר, באמריקה האחרונות. השנים
 מדל. לזעזוע סיבותיה ועל התפטרותם על

 — הממוצע הפר כמו — הממוצע האמריקאי
 סו־ דגל בין לאדום, אדום בין מבחין אינו

קו לדגל מסמיק סנטימנטלי ציאל־דמוקרטי
 ידעו לא הם המהפכה. באש בוער מוניסטי

דו- על המתקיימים ישראליים, שבבתי־ספר
 האינטרנציונל. את שרים אמריקאיים, לר־ם

נדהמו. הם
 הראשונה בפעם הצ״כ הוכיחו במדינה

 — ועגול קשה מטבע מלבד — דבר שישנו
 אלה וגם להתרגשות״ אותם לעורר העלול

 האמיתית הסיבה היה שהדגל האמינו שלא
 מאז הראשונה הפעם שזו תפסו להתפטרות,

 מפלה להנחיל מישהו הצליח המדינה קום
בן־גוריון. לדוד מוחצת תכסיסית
האח לטיפה עד להילחם : לאספה סיכום

הדגל. של האדום הצבע של רונה

דבטד! רביע•: ■ום
 הצ״כ עם שהמשא־ומתן הודיעה מפא״י
 מפלגות עם במשא־ומחן יפתחו וכי התפוצץ,
אחרות.
 נתנו לתל־אביב, מירושלים טי־לפנו ר,צ״כ
 אילמות להזמין' מפלגתם למנגנון הוראה

ב לפתוח כדי שבת, ליום הארץ רחבי בכל
גדולה. תעמולתית התקפה
 בכנסת בן־גוריון דוד הודיע הצהרים לפני
 וייהרחיב לחדש כדי הכל את יעשה שהוא

בעי חיונית שהיא הרחבה, הקואליציה את
 כוס על לשיחה הצ״כ את הזמין הוא ניו.

למחרת• ־י־יתו, ־ת
ם םלפנו כדהצ  נתנו _לתל־אביי, ־־יישלי

הזמנת את מפלגתם למנגנון הוראה
 ,ש! לא אופיינית זהירות מתוך האולמות.

האילמות. לבעלי אחת פרוטה אף עדיין מה
 היתד. ג׳י. בי. של עמדתו !״ ״חומר־נפץ

השתת על לותר רצון כל לו היה לא קשה.
:הסיבות בממשלה• ר,צ״כ פות


