
 על מחר להחליט צריכה הכנסת היתד, אילו קורה היה מה
 ניתן ואילו — הסדר־שלום תמורת נרחבים שטחים החזרת

האישי? מצפונו על־פי אחד כל להצביע לח״כים
 כמה עם התייעצות ותוך הזה, העולם כתבי ישבו השבוע

מז ומבין אחרים עיתונים של הפרלמנטריים הכתבים מבין
 על־פי הכנסת חברי 120 כל של רשימה ערכו הסיעות, כירי

סוגים: לשלושה הכנסת את חילקו הם השקפתם.
ה מרבית את או כל את להחזיר (המוכנים יונים •

שלום)! תמורת המוחזקים שטחים
 השטחים מרבית את להחזיר מוכנים (שאינם ניצים ס

שלום)! תמורת
 או לכאן, או לכאן בבירור החליטו (שלא יונצים •

ידועה). אינה שדעתם
 הגלויות הצהרותיהם על רק לא הסתמכו כך כדי תוך

ל יחסם בסיעותיהם, התנהגותם על גם אלא הח״כים, של
 ואין רבים, מיקרי־גבול שיש מובן וכד. השונות, בעיות

( במציאות. ומובהקת ברורה כה החלוקה
יונצים. 18 ביצים, 53 יונים, 49 הוא הסיכום

 מאיר אניזוהר
 אנא אבן

 אורי אבנרי
 זלמן שניאור אברמוב
 שמחה אהרליך

יגאל אלון
 סיף־אל״דיו אלזועני
 אריה אליאב
 נסים אליעד

 יוסף אלמוגי
 עדיאל אמוראי

 ארי אנקוריון
 שושג! ארבלי״אלמוזלינו

 ראובן ארזי
 יורם ארידור

 מנחם בגין
 יוחנן בדר
 מרדני ביבי

 יצחק בן־אחרן
 דוד בן־גוריון
 ישראל שלמה בן־מאיר
 מרדכי בן־פורת

 אחרו נקר
משח ברעם

הר ערב למשל: המיקרה. פרי רבה במידה היא זו חלוקה
מוש יונה שהוא קול, משה מהכנסת התפטר הממשלה כבת
 יונץ שהוא אליעד, לניסים המקום את לפנות כדי בעת,
 נץ שהיה ז״ל, אריה־בן־אליעזר במקום מצבי־רוח. לפי

ליונץ. לפחות הנחשב פת, גדעון בא קיצוני,
ה הצבעתם על־פי הכרעה שום תיפול לא שלמעשה מובן

 המשמעת מכונת תדאג לכך הח״כים. של והחשאית חופשית
ך החלוקה יותר אולי חשובה לכן המפלגתית. ו ת המפלגות. ב

 וזע* מפלגת ח״בי 49 מכין הספירה, לפי
 יונצים. 8ו־ ניצים 17 יונים, הם 24 - בודה

 היונים 7 את כף על להוסיף יש כולו במערך
מפ״ם. של

 ב־ או במערך חופשית הכרעה נערכת היתה שאילו מכאן
 הכרעה אך העליונה. על היונים יד היתר, מפלגת־העבודה,

המר השרים ורוב מאיר גולדה על־ידי נמנעת ד חופשית
ניצים. שהם המפלגה, ש^ כזיים

3 בה יש אך ),8( ניצים של רוב בעלת היא המסד״ל

 יונצים. הם 5ו־ יונים, הם 2 שמהם — ח״כים 12 עתה מונה
פי של — רבות לאחרונה מדובר עליה — האפשרות מכאן

 מן חרות פרישת של במיקרה גח״ל חטיבות שתי בין לוג
שטחים. החזרת על אי־פעם יוחלט אם הקואליציה,
 עצמה. בממשלה המצב במובן, כיותר, חשוב

 8 עם יחד ח״כים, גם שהם השרים 16 מבין
 :היא החלוקה ח״כים, שאינם הנוספים השרים

יונצים. 6 ניצים, 8 יונים, 10
 מכיוון פוליטית, מבחינה משמעותית אינה זו תמונה אולם

 חלושים. הם היונים ואילו קיצוניים, הם בממשלה שהניצים
 ו־וייצ־ דיין בגין, כמו שרים של הקיצוניות ההכרזות לעומת

 ממשלתית יונה אף כן: על יתר השרים־היונים. שותקים מן,
 החזרת תמורת לשלום־אמת נכונות על להכריז מוכנה אינה

 תנאי שהיא הכרזה הנידון), (ראה הכבושים השטחים כל
ממשית. יוזמת־שלום לכל מוקדם

 חשוכה ככנסת המיספרית שהחלוקה מבאן
ה• כמפלגות הכוח ריכוז מאשר פחות בהרכה

כוח־הברעה. יש למנהיגים ובממשלה. מרכזיות היא בגח״ל. הליברלים • י־*״׳ ז - י י ״ -1
חטיבת של מצבה במיוחד מעניין היונצים.

יונץ גדעון פת נץ חיים לנדאו יונח אברהם זילברברג יונה ראובן ברקת יונץ
יונח יוסף חיים צדוק נץ גולדח מאיר יונח דב זכין יונח חיים גבתי יונח

נץ צבי צימרמן נץ ג׳בר מועדי נץ מרדכי זר יונץ יוסף גולדשמידט יונח
נץ דוד קורן נץ דב מילמן יונח אמיל חביבי נץ אהרן גולדשטיין יונח

יונח יצחק קורן יונח אברהם מלמד יונה יעקב חזן יונה יצחק גולן יונה
נץ חיים קורפו יונח יצחק נבון יונץ מיכאל חזני נץ מטילדח גז מנץנץ חנס יצחק קלינגחופר נץ יעקב נחושתן יונץ בן־־ציון חלפון נץ ישראל גלילי יונח
נץ בן־ציון קצנלנוגן יונח אליאס נח׳לח יונח תופיק טובי יונח יעקב שלמה גרוס יונהיונה ישראל קרגמן נץ בנימין משח נסים נץ מנחם ידיד יונה חייקח גרוסמן״אורקין נץנץ קרמרמןיוסף נץ צבי משה נריח יונח ידליןאהרן יונה צבי גרשוני יוצץ

יונה שלמח רוזן נץ מרדכי סורקיס נץ גד יעקבי נץ משה דיין נץנץ אסתר רזיאל־נאור יונה משח סנה יונח מאיר יערי יונה צני דינשטיין יונח
מנץ אלימלך רימלט נץ טובה סנהדראי יונץ יהונתן יפרח יונץ גדעון האוזנר נץ
יונח יצחק רפאל יונץ יוסף ספיר יונח ישראל ישעיחו״שרעבי נץ יגאל הורוביץ יונח

נץ אליעזר שוסטק יונה פנחס ספיר יונץ מנחם כהן נץ בנימין הלוי נץ
נץ בנימין שחור נץ יוסף סרלין יונח שלום כחן נץ זבולון חמר נץ
נץ אברהם שכטרמן יונה דיאב עוביד גץ קלמן כהנא נץ איסר הראל נץ

יונח יהודה שערי יונח אברהם עופר יונץ אברהם כץ יונץ זאב הרינג נץ
יונח חיים משח שפירא יונח מרדכי עופר נץ משח כרמל יונץ זינה חרמן יונח
יונץ שמשון יעקב שפירא נץ עדה פיינברג״סירני נץ דוד לוי יונץ יזחר חררי יונח
יונה זאב שרף נץ עוזי פיינרמן נץ דניאל יצחק לוי יונח מאיר וילנר נץ
יונח אליהו ששון נץ מנחם פרוש נץ מאיר יצחק לוין נץ אברהם ורדיגר נץ

נץ יוסף תמיר נץ שמחה פרידמן יונה שלום לוין יונה משח ורטמן יונח
נץ שמואל (כצנלסון) תמיר נץ שמעון פרס יונץ שלמח לורנץ יונח עזיז עבדול זועבי יונה


