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לפ העומדות המכריעות השאלות אחת

 כשאני היא: אלה בבחירות הבוחר ני
 מצביעי אני י מ בעד המערך, בעד מצביע

מצביע? אני מה בעד נכון: יותר
ה על זה, בענייו הדגש, הושם כד, עד

 יש רבץ. ויצחק פרס שימעון בין עימות
 הישראלי, במימשל כי — חשיבות לכך

 מעשיות סמכויות בעל הוא ראש־הממשלה
המדיניות. לקביעת נרחבות

 סיעת הרבב יותר חשוב אולם
 הרוב כי הכאה. בכנסת המערך
 את דבר, של כסופו קובע, כסיעה

 מה לדעת חשוב לבן ההכרעות.
 והפוליטי האישי ההרכב יהיה
שלה.

ה של רשימת־המועמדים פירסום עם
 על להשיב האפשרות עתה ניתנה מערך,

 מן אחד כל כי כימעט־מדעי. בדיוק כך
 אם מוכרת, ציבורית דמות הוא המועמדים

 המיפלג־ החוגים בקרב אם הרחב בציבור
מגובש. פוליטי דיוקן מהם אחד לכל תיים.

 מומחים, שלושה ישבו השבוע
 מיפדגת־ של מרכזי איש ביניהם

 האי■ הניתוה את וערבו העבודה,
הרשימה. של שי־הפוליטי

הראשו השמות בשישים התרכזו הם
כ להיחשב כיוס יכולים מהם 45כ־ נים.

 שהמערך הנחה מתוך ריאליים, מועמדים
ה חמישה זה. למי׳ססר עד להגיע עשוי
 ,50 עד 46 מס׳ המועמדים אחריהם, באים

 במשך התשיעית, לכנסת להיכנס עשויים
ו התפטרויות בעיקבות תקופת־כהונתה,

פטירות.
■ ■! ■!

הרא המועמדים 50 חלוקת הנה
 ניצים, כין המערך־ של שונים
:ויונים יונצים

(רפ״י). נץ — פרס שימעון .1
 תוכנית־ (בעל יונץ — אליו יגאל •2

ק- רמת־הגולן, סיפוח הכוללת אלון,  בי
 רצועת- ,חברון מאיזור חלק עת״הירזץ,

 ושארם־אל־ יס״סוף חוף סיני, צפון עזה,
שייך.)

בפרס). (תומך יונה — אבן אבא .3
קיצוני. נץ — הילל שלמה .4
(מפ״ם). יונה — תלמי מאיר .5
ם .6 יונה. — צדוק חיי
 (הבטיח קיצוני נץ — דיין משה .7

המער בגדה פשרה של במיקרה לפרוש
בית).

נץ _ ארבלי־אלמוזלינו שושנה .8

(אחדות״העבודה).
בפרס). (תומך יונה — נבון יצחק .9

(מפ״ם). יונה — פדר נפתלי .10
יונץ. — בר־לב חיים .11
(רפ״י). קיצוני נץ — יעקובי גד .12
יונץ. _ ידלין אהרון .13

יונה. — רבינוביץ יהושע .14
חם .15 ברור. לא — משל ירו
נץ. _ אשל תמר .16
 (רפ״י, קיצוני נץ — הדר עמוס .17

דיין). מנאמני
 (אחדות־העבו־ נץ — רוזוליו דני .18

גלילי). מאנשי דה,
קה .19 (מפ״ם). יונה — גרוסמן חיי
ם .20 ח ב תומך (אך יונה — כהן מנ

התנחלויות).
יונה. — מויאל אליהו .22
נץ. — שחל משה .23
ב (תומך יונץ — שפייזר אליהו .24

פרס).

בפרס). (תומך יונץ — ברעם עוזי .25
יונה. — עמאר משה .26
(אחדות־העבודה). נץ — אמיר ז׳ק .27
חזקאל .28 נץ. _ זכאי י
יונה. — נמיר אורה .29
בפרס). (תומך יונה — שריד יוסי .30

ב (תומך יונץ — אמוראי עדי .31
פרס).
בפרס). (תומך יונץ — חריש מיכה .32
(מפ״ם). יונה — רון אמרי .33
נץ. — כץ אברהם .34
נץ. — כץ זאב .35
תר .36 ס ב (תומכת יונה — הרליץ א
פרס).
נץ. — חשאי יהודה .37
יונה. — קידר״אטיאס חניתא .38
יונה. — קצב נוזהת .39
 יחידי (ערבי יונה — שבט איברהים .40

מפ״ם). ברשימה,
 קיצוני נץ — בן־שימחון שאול .41

(רפ״י).
יונה. — לקט יחיאל .42
נץ. — תקוע יוסף .43
נץ. — נבו יוסף .44
יונץ. — הורביץ יוסף .45
(מפ״ם). יונה — זכין דוב .46
(רפ״י). נץ — לובלסקי משה .47
נץ. — פרנק יעקוב .48
אס אהרון .49 מי יונה. — נח
נץ. — נעים רענן .50
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 כח — מושלם ״איזון״ מגלח זח ניתוח
 מחושב כימעט נראה הוא כי עד מושלם

לפירטי־הפרטים. עד
 הראשונים המועמדים 50 מכין

 ניצים, הם 20 כדיוק המערן־, של
 הם 10 ואילו יונים, הם 20 בדיוק
 גם זו כהגדרה כוללים <אפ יונצים

 אינן שדיעותיו האחד המועמד את
ברורות.)

 אם מתקבלת המסקנה אותה כימעט
ה המועמדים 45ל־ הניתוח את מצמצמים
ניצים, הם 17 אלה, 45 מבין ראשונים.

 את (כולל יונצים הם 10 יונים, הם 18
הבלתי־ברור.)

הרשי כל לאורך נשמר זה עיקרון אגב,
 שאינה השישית, העשיריה למשל, מה.

(מנ ניצים ארבעה בין מתחלקת ריאלית,
בר־ מיכאל סוויסה, רפאל אריאב, חם

(רי יוגים ארבעה בר־לביא): רפאל זוהר,
 צחו־ ,שושנה וייס, שבח דותן־טוביהו, נה
 (יעקב יונצים ושני שם־טוב) ויקטור רי,

פז־גינגולד). רות גיל,
 ההכרעה מבחינת :הדבר פירוש

 החזקת־השטחיס כין ההיסטורית
 למערך הניתן קול כל שלום, וכין

 40$ — כמדוייק כימעט מתחלק
ל 40$ למילחמה, שתביא למגמה
 20$ השלום, את שתקרב מגמה

האמצעית. למגמה
 משמעות בעל אחד, :ניתוח עוד קיים

 למחרת דיין, משה יחליט אם :ביותר רבה
 מן לפרוש הקדנציה, במהלך או הבחירות

הלי של לממשלה להצטרף כדי המערך
המומ ניתוח לפי עימת יילך מי — כוד

 זה במיקרה אליו להצטרף עשויים חים,
 של נוספים חברי־כנסת שישה או חמישה
המערך.

בבחי המערך כעד שמצביע מי
אלה. כעד גם מצביע ׳,77 רות

■ ■1 ■1 י
 דיעה לו שיש מי :המתבקשת המסקנה

ב להצביע, יכול אינו זה בנושא ברורה
המערך. בעד שקט, מצפון
 הכבושים, השטחים בסיפוח שדוגל ימי

ה בעד יצביע מילחמה, של במחיר אף
 שלומציון, הליכוד, — הימניות רשימות
ד״ש. ואולי המפד״ל
 לו, חשוב השלום שעניין מי אך
 עיקר-העי- את בכך רואה והוא
להצ מוכרח — זו בתקופה קרים

היהי הציונית הרשימה כעד ביע
 100$ב* זה כעניין המגוייסת רה

שלי. מחנה :השלום לעניין
 הסיסמה של המעשית משמעותה זוהי

לשלום.״ נטו ״קול —

הי1 ה ו ל ח ת ה !ה
הערבי. המיגזר מן לות

 בזכות רביעי. אף ואולי שלישי. במנדט לזכות טובים סיכויים לשל״י גם
 שני. מצד המערך, על־חשבון י ממפ״ם, וקולות אחד, מצד ערביים. קולות

לכאן ישסיעו הבחירות. לפני האחרונים והימים השבועות של האירועים •

קר על בן־פורת ישעיהו של מאמר״הסיכום מתוך 25.4.77 אחרונות", ״ידיעות ס

 נפעל אם שלי. מחנה של דרכו בראשית נערך זה סקר
 נכניס —־ הבחירות יום עד והמרץ המסירות במלוא
 שיוכל ודינאמי, גדול פרלמנטרי כוח התשיעית לכנסת

 במאבק הקו את ולהכריע — בהכרעות להשתתף
 ושפיות־ השינוי החברתי, השיוויון השלום, למען

הדעת!
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