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 משלמים לא הם מזה, ״וחוץ :יותר) נמוך
 !״ המפלגה לקרנות כלום כמעט

 סיכויים היו לו שונה היה שהמצב יתכן
שע הבינו הצ״כ גם אולם חדשות. לבחירות

 רק הדבר יתכן תושבים רישום חוסר קב
חודשים. שמונה כעבור

פנה!״ - .אחורה האפילוג:
 בריר היה זו, לנקודה הצדדים כשהגיעו

 יכלו הם הסתום• המבוי של לקצהו שהגיעו
 את שתציל נוסחה מחוסר במקום, לעמוד

היחי האחרת האפשרות הצדדים. שני כבוד
 קד־מה — פנה ״לאחור :!הפקודה היתד, די■

״צעד !
:המכריעים השיקולים

ב הצ״כ זכו ומפא״י, הצ״כ בין בקרב •
0 של מהדהדת תוצאה :1.

העובדה נוכח ג׳י. לבי. הומתקה המכה •

 כמר, מנהיגי ענן ג׳י. בי• שוחח היום במשך
 אנשי עם במגע לבוא ניסה הוא מפלגות.

 אולי מפ״ם, בתוך החסיבה־לאחדות־הטבודה!
יוות בממשלה כסאות שבמחיר תקווה מתוך

 בן־אהרון יצחק אולם מפלגתם. אחדות על רו
 חזן, יעקב את עמו הביא לבדו, לבוא כרב
 את קבע ההרכב השומר-הצעיר• של 2 מס׳

הצדדים. משני דיקלומים 5 השיחה תוכן
ל אהי השיא נקודת ־  הצהרים, ארוחת ^
 ראש־הממשלה, בבית תה כוס על נ״גישה
 רוקח ישראל תל־אביב. הקרן־הקימת, בשדרות

 לעירית שייכת (שעודנה במכוניתו הופיע
 לתת שסרב צבאי, בשוטר נתקל תל־אביב),

ברנ פרץ ג׳י. בי. של ביתו לפני לחנות לו
 בממשלה כסאו עם ביחד ברגל. בא שטיין
נד,גו ואת מכוניתו את שעה, לפי איבד,
 הכלליים, דרישות הן מה שאל ג׳י. בי.

 הצ׳׳כים סחטניות. דרישות לשמוע מוכן היה
 אלא תביעה, שום לנו ״אין בפח. נפלו לא

 וההמנון,׳׳ הדגל על ההסכם לקיום התביעה
הודיעו.

 השאלה ג׳י. בי• את לשכנע צורך היה לא
 ״היוזמה מפלגתו. את הוא ישכנע כיצד היתד,

״בידך היא הצ״כים. אמרו !
לי היוזמה את ליטול מוכן היה ג׳י. בי.

 רק זאת לעשות יוכל כי ברור היה אך דיו.
 מי־ של השניה בישיבה הבא, הראשון ביום

המפלגה• כז
 נתון. היה המשבר לחיסול הכללי הקו
 שהיה הוא והנוסח — חסר היה הנוסח אולם
להכריע. צריך

ש 1102 לא הפגישה יזחו* 1 י

ארגוב מאיר מפא״י מזכיר
׳להם ״יבושם ׳ !

 מדי נכנעים נציגיהם כי חדשים משר שרטנו
 הרעיון עצם מול ממש נחרד מפא׳׳י, לאנשי

 פרץ של כסאו את לתפוס עלול יוסף שדב
והתעשיה. המסחר במשרד ברנשטיין

 נ־שיחות לא ליבם בסתר שחפצו, רבים היו
כדי1בה.י להשתמש פרטיות, ת" ד  לדרוש ״נ
 ויטו זכות מתן :(למשל נוספו״ דרישות

 אולם אשכול), החלטות כל על לברנעטיין
 דרישה אפשרי. אינו שהדבר שוכנעו הם גם

ה הקרקע את משמיטה היתר. כזאת נוספת
 את מצדיקה הצ״כ, לעמדת מתחת מוסרית

 תכסיס אלא היה לא העניו שכל מפא״י דברי
 חשובים, שסמלים הדעה גם גברה מחפיר.
 אמר הבוחרים. המוני על להשפיע עשויים

 בעלי לכל יש קולות ״כמה :מפלגתי עסקן
 כדי ?א אך• ? יי!ד ומשפחותיהם התעשיה

״אחד כנסת בחבר לבחור ובקול הוסיף, !

י כדי 1שתו שי ת תוצאהל הוא זכה מ ^י . '
א :ישל תינלמפ נגי 0:1 של  ,צליח'לר,ע־1',ו

 האדום, הדגל חסידי של '-״בו7.ב לות^סומק
זז ״גי  — אלוהים מלבד אלוהים שאין להם לי
ריון ושדוד תכסיסנו. הוא בן־גו

הגדול, המוסרי בנצחון הסתפקו הצ״כ •
ש בידעם ממפא׳׳י, קשיים למנוע מוכנים היו
 לבי. הפרשה תוכיח נוספות דרישות ללא גם

 לא גם — בהם לשחק אי־אפשר ששוב ג׳י.
לכסף. הנוגעים בענינים

הפ את להמתיק מוכנה היתד, •מפא׳׳י
ממנ אהד אמר לצ״כ. שאפשר כמה עד שרה

 אנחנו הצ״כ)• (של כניעה בזה ״אין : היגיה
 אחר הדתיים...״ כמו שיהיו מהם דורשים לא

 דרוש הדבר היה ״אם נ עליון בחיוך אמר,
 ״,רוטנים לאנשים להוכיח כדי ד,צ״כ למנהיגי

 יבישם בממשלה, חזקה יד יש להם שגם
׳להם ׳ !

 קואליציה של חודשים חמשה אחרי •
מת הדתיים עם קטנה קואליציה היתד, רחבה,
 עניות. כתעודת גדולה, כירידה בקהל קבלת

יו ספק בלי היתד, הממשלה של הפרסטיז׳ה
פלאים. רדת
 שרי עם לשבת התרגל עצמו ג׳י: בי. •

אי אותם העריך הניגודים, אף שעל ד,צ״כ,
 לממשלה לחזור חשק כל לו היה לא שית.

 היה לא ביחוד יותר, קטנים תותחים של
 של בחסדיו תלוי שוב להיות חשק כל לו

וחבריו לוין איצ׳ה־מאיר
 שהתעורר אחרי ביחוד קטנה, ממשלה •
 נוראה מכד, נותנת היתד, וההמנון, הדגל ענין

הדולרים. נותן בעיני ישראל למדינת
 עמדת עם לגמרי הזדהה עצמו ג׳י בי. •
הדגל. בענין הצ״כ

 תוך :נוספת סיבה ציטטו אנשים כמה
י :7 בי לעובי הצ״ב נכנסו "

 הרבה גילו. הם הממשלה. עניני של הקורה
 לתעמולתם. חומר־נפץ לשמש שיכלו סודות

 לו מזדעזעת היתה ״הארץ :ציוני־כללי אמר
״כיום אנחנו יודעים אשר את יודעת היתד, !

 על הקלעים מאחורי ויכוח : הנקודות אחת
 על־חשבון שיובאו השילומים סחורות מחיר

ישרא לחברות כאן יימכרו לארץ, הממשלה
מ אנשי ההסתדרות• לחברות בעיקר ליות,
 חצי של שער לקבוע כביכול, דרשו, ,פא״

הא הערך את לשלם במקום לדולר, לירה
 לו לדולר). ל״י וחצי שתים (כמעט מיתי

 ענקי מסע־שוד זה היה זו, דרישה נתקבלה
העם. רכוש על

 לישיבת חיש הצ״כים השרים ארבעת חזרו
 ב־ להם שציפתה מפלגתם, של הועד־הפועל

 של לביתו כל קודם נסעו הם קוצר־רוח.
 את להביא כיצד עצה לטכס רוקח, ישראל

לאנשיהם. הדברים
 הציונים- את לאחד :קשה היה לא הדבר
האינט כסף. לעניני נוגע כשהדבר הכלליים

 קרובות לעיתים נוגדים הסוחרים של רסים
מ הפרדסנים התעשינים, של האינטרסים את

 אולם מבעלי־הבתים• אחרים בדברים עונינים
 מאוחדת המפלגה היתד, הרוח, בעניני הפעם,

:הסיבה אי־פעם. מאשר יותר
 ענין על לויתור מוכן היה לא איש •

לפ להסכים שהציע הועד־הפועל חבר הדגל.
 יכול לא חבריו, ידי על מיד הושתק שרה,

בדבריו. להמשיך
בכלל לצאת הציע קטן מיעוט רק •
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עצ־ שהענין הסכימו הצ״כ הניסוח. נשאר
 יכלו לא הם חודשים. כמה משך יוקפא מו

 לשכנע שיצליח ג׳י., מבי• התחיבות לדרוש
 הטילו לא כי אף — זה זמן תוך מפלגתו את

 שבי. דרשו הם אולם בכשרונו. רב ספק
 של במקרה מתפקידו להתפטר יתחייב ג׳י.
הצלחה. אי

 בזהירות, לכך, צרפו ג׳י• בי. את בהכירם
 לא התפסיותו, שאחרי : שניה התחייבות

חדשה. ממשלה ירכיב

הממשלה ראש
מאד רבה חדדה

 הבטחון שר בן־גודיון, ״לדוד
— וחבר־לנשק

 בהילחם הפלמ״ח מפעלות ספר
— ישראל

 שותפות של גדולים ימים לזכר
וריב,
ובתקוה, רבה בחרדת

אלון.״ יגאל
 הכרכים שני את ראש־הממשלה כשקיבל

 ב- זו הקדשה עם ספר־הפלמ״ח של העבים
 הכתיב הוא מאושר. פניו קרנו לא ראשם,
 יח- בעבר לו היו אליו לאלון׳ נזעם מכתב

 תמונה נותן שהספר טען למדי, חמים סיס
 הבטיח הוא הפלמ״ח. ימי לדברי מעוותת

 ההיסטוריה את בעצמו יכתוב הימים באחד כי
הפלמ״ח. של האמיתית

( 8)

 פרשה האישים שני ליחסי נוספה בינתיים
אלה. יחסים היטיבה לא היא חדשה•

כש הרביעי, ביום עוד התפוצצה הפצצה
 ובן־אהרון חזן מפ״ם, נציגי עם ג׳י. בי. שוחח
 יום כי בסוד, להם, סיפר הוא לעיל). (ראה
 לו שאמר אלון, יגאל עם שוחח כן לפני

 בכל משתוקקים הקיבוץ־המאוחד אנשי כי
 לפרוש השומר־הצעיר, מן להיפרד מאודם
לממשלה. ולהצטרף ממפ״ם

 אלפי כמה נדהמו כמותם נדהמו. השנים
 ד,ששי ביום כשקראו אחרים, מפ״ם אנשי

 הקיבוץ־המאוחד״ של ״אישיות כי בדבר,
 את לסיפורו הוסיף דבר בי.ג׳י. אל פנתה
הפרטים. אותם

״יותר נאותה ״רמה  נדהם מכל יותר !
 לדעת מזמן שרצו ידידיו, עצמו. אלון יגאל
 באו ממש, מרוגז כשהוא אלון נראה כיצד
רתח. אלון ייגאל סיפוקו. על עתה

 בשיעור לתומו ישב הוא :יגאל סיפר
 ראש־הממ־ ממשרד רץ כשבא באוניברסיטה,

מיד. לראותו רוצה שבי.ג׳י• לו הודיע שלה,
י1, טייר. השטור. מז יצא הוא י ״  י•־- ״

׳* י• י • — .• י , -
 והמצב הפלמ״ח ספר על אתו שוחח הממשלה,
 הרשמית עמדתה על לפניו חזר בממשלה,

 היה הקואליציה. בעניני מפ׳׳ם של הידועה
 בצאתו ופרטית. סודית היא השיחה כי ברור
תצ ״אם :בי.ג׳י ממקורבי אחד לו אמר

ת האיקו שבוע תוך תהיה לממשלה, טרפו
״בצבא קובע !

 הודעה ניסח אלון, ישב כולו נזעם בעודו
 בכינוי ראש־ד,ממשלה את כינה בה חריפה,

 אולם לאמירת־אמת• בנוגע בלתי־פרלמנטרי
 שהשרה גלילי, ישראל עם תחילה נועץ כרגיל,

 המתוקנת ההודעה יותר. מתון מצב־רוח עליו
 דבר אולם דבר. כולל עתונים, בכמה פורסמה
 ״ראש כי אלון אמר בו הקטע את השמיט

ומח מזמנו להקדיש למותר (מצא) הממשלה
 מן עכורים... פוליטיקניים לתמרונים שבתו

 יותר רמה על לשמור לראש־הממשלד, הראוי .
ציבור...״ ובהליכות ביחסי־אדם נאותה

א ״ ״ל ק...  לאלון הגיד לא ג׳י. בי. מדוי
 היום למחרת לו ענה האחרונה, המלה את

יבזב במכתב :םיפו״ :1עט י  לא אלון ״ י
 אלון :ג׳י. בי. גירסת *רכו...״ ל'- 7ממ 'היי

 טדי הפלמ״ח, מימי הוותיק ידידו עם ^שוחח
 של הראשי איש־אמונו בינתיים שהפך קולק,

 היה מפ״ם שעל דעתו את הביע ג׳י., בי.
 לבוס, כך על סיפר טדי לממשלה. להצטרף

 מובנת לא בצורה ואז, הערה, הפליט הלה
 בי. אצל בהיותו אצלי״. יגאל ״בא במקצת,

 המאוחד בקיבוץ שחבריו אלון אישר ג׳י.
* כמוהו. סבורים

 לא גם ובודאי חידוש, כל בכך היה לא
תמ כמה על־ידי אולם מפ״ם. ברוב בעיטה
 את להעביר ג׳י. בי. הצליח זריזים רונים

 הנד שהמיעוט זאת) לאמור (מבלי הרושם
מ טכסים זה היה ברוב״ לבגוד מוכן פ״מי
 בקרב והניגודים החשדות להעמקת חוכם
עצמה. מפ׳׳ם

היסטוריה
דאי*3ה מ•

 אמר זה,״ את לי שיראו בדיה. ״זוהי
 ).810( הזה העולם לסופר ליבנה אליעזר ח״כ

 אמת יש" אם האחרון ידי על אל4נ׳ כאשר
 עתונז• כי הפלמ״ח, בספר שפורסמה בהאשמה
 בשעתו לחם מלחמתנו, ליבנה, של המחתרתי
בפלמ״ח.
 למלא המשמר על החליט שעבר בשבוע

 מאמר, מתוך ציטטה פירסם הדרישה, את
 בירחונו בשעתו שהופיע לוי, ב. בחתימת

 היו, הפלמ״ח אנשי : הציטטה ליבנה• של
 ״משתמטים מפא״י) אנשי (וכל הכותב בעיני
 המשמר, על קבע לוי, ב. שרות.״ פנקס בעלי
 שר־החינוך הסתתר שמאחוריו פסבדונים היה

דינור. בן־גיון ד,;ונחי,
תשו לשגר ליבנה את המריצה זו האשמה

 לפלמ״ח מפא״י יחס מפ״ם. לעתון חריפה בה
 הכותב כוונת ״משתמטים״. כאל היה לא

לתפ שיצאו אלה על בקורת למתוח היתד,
ל שנועדו שרותים ושמירה, נוטרות קידי

 שאמנם הסכים ליבנה יותר• קשישים אנשים
דינור. פרופסור לוי ב. היה

 ומתמיד מאז צידד ירחונו : ליבנה הוסיף
 הביא לראייה חזק. עברי מגן כוח בהקמת
 ברגר, דוב של ממאמריהם נוספות, ציסטות

״אהוב בחתימת אחר מאמר בית־אורן, איש
מלכין. אהוביה הוא יה״׳

ה בעל הרשימה כותרת :ליבנה סיים
 של ״דיבה : הכותרת מאד. הלמה משמר
בדאי.״
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