
גי*. בי. תמית
 רשמי, באופן שובו עם מכרעת. השפעה לעצמו להעניק •הממשלה, מבנה את לשנות
המפלגה. מוסדות לפני התכנית את יביא מפא״י, של הבחירות מערכת בראש והעמדתו
הממשלה מבגה

 ולכל שבעה, בן מצומצם קאבינט יקום בתוכה חברים. 23 בת ממשלה תוקם
 יתכנס הקאבינט לשבועיים. אחת תשב הנבחרת הממשלה חברים. תשעה, היותר
בשבוע. פעמים שלוש

 של בסמכותה כלכליים ענינים הקאבינט. של בסמכותו יהיו ובטחון חוץ עניני
הממשלה. מליאת
יהיה לראש־הממשלה אחד. משרד על אחראי יהיה הממשלה מחברי אחד כל

בהצבעות. כפול קול
 :רציני (מועמד התפוצות עניני הסברה, הנגב, פיתוח : נוספים משרדים יקומו

ועוד. אדם, וכוח כלכלי תכנון גולדמן), נחום
הממשלה הרכב

: יהיו מפא״י מטעם הממשלה חברי
 משה הבטחון, שר — לבון פנחס ושר־התוץ, הממשלה ראש — בן־גוריון דוד

 שר — בהיר אריה והתרבות, החינוך שר — ארן דלמן ההסברה, שר — שרת
 העבודה, שר — נוברין עקיבא וכוח־אדם, כלכלי לתכנון שר — נמיר מרדכי החקלאות,

 — שיטרית בכור הנגב, לפיתוח שרה — מאירסון גולדה האוצר, שר — אשכול לוי
תיק. בלי שר — אבריאל אהוד המשטרה, שר

 ישראל שגריר — יוסף דוב בארצות־הברית, ישראל שגריר יתמנה קולק תדי
 במשרד כללי מנהל יתמנה ישי אלחנן משרד־החוץ. מנהל — אילת אליהו בלונדון,

 בבורמה ישראל ציר יתמנה ברקת ראובן לארץ. יחזור הכהן דוד הממשלה. ראש
שגרירות). לדרגת צירות מדרגת כנראה, (שתעלה,
 פרס שמעון והבטחון. החוץ ועדת כיושב־ראש ויתמנך, חבר־כנסת יהיה אבן אבא
 חוץ לעניני יועץ ימנה הממשלה ראש בטחון. לעניני ראש־הממשלה יועץ יתמנה-
שילוח). ראובן : (מועמד

 שחזר שרף, זאב יישאר זה ובתפקיד נרחבות, סמכויות יקבל הממשלה מזכיר
ג׳י. בי. של איש־סודו לאחרונה והפך

מפא״י מועמדי רשימת
השינויים: בן־גוריון. שלטון לחיזוק יסודי, טיהור ייערך בכנסת מפא״י סיעת בקרב

 יעקוב נצר, דבורה כלפון, אברהם תבורי, אפריים : השלישית לכנסת ייכנסו לא
 ואחרים. מיימון עדה ליבנה, אליעזר שרי, ראובן הרצפלד, אברהם דיין, שמואל אורי,

השלישית). לכנסת מועמד להיות רוצה שאינו לבן־גוריון הודיע לביא (שלמה
 משה וייץ, רענן יזרעאלי, יוסף בהיר, אריה אבריאל, אהוד : יבואו אלה במקום

 בש, רפאל נצר, שרגא דובדבני, יחיאל חושי, אבא אלמוגי, יוסף טוביהו, דוד ביתן,
טנפילוב. תנחום גרודזנטקי, שלמה

מפא״י מוסדות
 כיום). וכמה שלושים (במקום חבר 17 בת רק תהיה מפא״י של המדינית הועדה

 ההסתדרות, מזכיר המפלגה, מזכירי הסוכנות, הנהלת יו״ר הקאבינט, חברי יהיו חבריה
 יו״ר בכנסת, הסיעה מזכיר חבר), ועוד (היו״ר והבטחון החוץ ועדת חברי שני

לא. ותו והקבוצות הקיבוצים איחוד נציג הקואליציה, הנהלת
 ראש־הממשלה אלא בה ישתתפו ולא חברים, 25 בת מזכירות תהיה זאת לעומת

 בך צעירים. ברובם יהיו השאר כל המפלגה. ומזכירי ההסתדרות, מזכיר אחד, ושר
 רמז, אהרון : המועמדים צעירה. למנהיגות גרעין זו, בדרך להכין, רוצה גוריון

 הירושלמי, יצחק לוי וייץ, רענן כסה, צבי דגני, עמום עופר, אברהם מלכין, אהוביה
 שמחונית. יהודית הלפרין, חיים זק, גרשון יזרעאלי, יוסף נצר, שרגא ידלין, אשר
בכלל. אם כאורחים, רק יוזמנו הממשלה שרי

 קיימות מחלקות כמה ולחזק חדשות מחלקות כמה להקים גם מתכח־ן בן־גוריון
להסברה נרחבת מחלקה יקים כן מדינית. יקים־נזחלקה וראשונה בראש מפא״י. במרכז

לסדנ! רוצה שרת ■שאיר. ״.1בי. לבון: פנחס

שות תכנית
המגמה
 נאמנים אנשים בהן לרכז בן־גוריון, דוד של מנאמניו עמדות־המפתח את לטהר

לפועל. לצאת החלה אף ובחלקה הושלמה, כבר התכנית לשרת.
מיהודים
 כמזכירי־ד,מפלגה. מתפקידיהם בש ורפאל כסה יונה יסולקו

הכנסת■ של ובטחון חוץ ועדת כיו״ר מתפקידו יסולק ארגוב מאיר
ראש־הממשלה. משרד כמנהל מתפקידו יסולק קולק הדי
הממשלה. כמזכיר מתפקידו יסולק שרף זאב
 חשובים. לתפקידים אלמוגי וליוסף חושי לאבא דריסת־רגל תינתן לא

 מלכין, ואהוביה עופר אברהם כמו המפלגה, צעירי חבורת את לרכוש נסיון ייעשה
 אך מצעירים, המזכירות תורכב שרת בתכנית גם חשובים. תפקידים הבטחת תמורת

 מה צעירים חברים בעיקר לבן־גוריון, בחריפות המתנגדים צעירים על יהיה הדגש
קיבוצים.
געתוגוו
: התכנית המפלגה. עתוני על לשלטון במיוחד דואג שרת

 הארץ את השבוע שהפתיע ליבנה, שאליעזר יתכן ואומר• מדבר יורחק פינס דן
 הדור, עורך אל דבר. לעורך יתמנה שרת, לדעות בן־גוריון מדעות חדה בקפיצה כולה

 בן־גוריון שאיש אחרי שניים, או אחד איש יצורף לשרת, לא־מספקת במידה הנאמן
להסתלק. נתבקש כבר הירושלמי, יצחק לוי לשעבר, ושליטה במערכת
 המערכות. בישיבות לשבוע אחת ישתתף והדור, דבר מערכות חבר יהיה עצמו שרת

 בעתונות לטיפול שרת, בפיקוח ולעתונות, להסברה מחלקה תקום מפא״י במרכז
ולבון). בבן־גוריון התומך אחרונות, מידיעות מודאג (שרת כולה

הממשלה הו-יכס
היום. כמו חבר, 15 בת ממשלה

 יוסף דוב מאירסון, גולד-ה את לסלק נסמן ייעשה גוברין, עקיבא לממשלה יצורף
 במקרה ברירה. בלית יישאר אשכול, את להרחיק יהיה אי־אפשר אם אשכול. ולוי

האוצר. בעניני יותר שיתערב כלכלי, יועץ לעצמו שרת ימנה זה
 במקום בזאת. יצליח שלא בטוח הוא אך לבון, פנחס את גם לסלק מעונין שרת

 הכהן דוד ההסברה. מינהל את ינהל עצמו ושרת ארן, זלמן יבוא שיסולק, דינור,
 על במיוחד ממונה תת־שר־החוץ, יהיה ברגר והרצל תיק, בלי כשר לממשלה יצורף
משרד־החוץ. של ההסברה עניני

השלישית דכנסוג המועמדים
 : ביניהם שרת. נאמני את תכלול הבאה המועמדים רשימת
 אביגור שאול טל, ברוך שורר, חיים ברוידא, אפרים ברקת, ראובז בקר, אהרון

 יהודה הלפרין, חיים קטרון, משה הבטחון), תת־שר שוב למנותו מאמץ (ייעשה
 בקרוב), למפלגה יצטרף אך מפא״י, חברי עם כיום נמנה אינו שרת, (מתומכי גוטהלף

ואנשי־מדע. סופרים כמה וכן

 בעריכת חדש, ועתון־ערב חדש עתון־בוקר וייסוד הדור סגירת : (התכנית ועתונות
 פיקוחו תחת שיעמדו צעירים, אנשים לידי תימסר המעשית העריכה חזקים. אישים
חזקה מחלקה תקום דברן. במערכת גם שינויים שיחולו יתכן ג׳י. בי. של הישיר

הנגב. לפיתוח
 אם המרכז, ומחלקות המזכירים המזכירות, עבודת על יפקח עצמו בן־גוריון

המזכירות. חבר מנהל, יהיה מחלקה לכל כי


