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כן־נתן ומזב״ל ורמוס מזכ״ד
אנונימיים מיכתבים

 וורהפטיג זרח של בראשותו המרכזית
 שר של סיעתם אחוז. 12 שלה הקשיש
 דויד ח״כ ושל אבו־חצירא אהרון הדתות

במוס מההשפעה אחוז 20ב־ מחזיקה גלם
 לנשים אחוז 10.5 למושבים המפד״ל, דות

 אחוזים. חמישה הדתי ולקיבוץ אחוזים 9
 טוענים במפד״ל אחוזים. 104.5 הכל סך

 שלום* להשיג נכונות היתה 1977 שבשנת
המתמטיקה. חוקי חשבון על אפילו בית,
 כוחה כיום כי טוענת מהסיעות אחת כל
 אותה. מקפח ההסכם וכי יותר, הרבה גדול
 נערכות היו לו כי טוענים למיפנה אנשי
 אחוז 40ב־ זוכים היו הם בחירות היום
 ההתחדשות חשבון על בעיקר יבואו אשר

 כי משוכנעים הצעירים ותמורה. וליכוד
 תגיע לדעתם יותר. הרבה גדול כוחם כיום
 שיבואו אחוזים 40ל־ ההתחדשות של כוחה
 ותמורה בליכוד למיפנה. חשבון על כולם

 ויגיע אחוזים 15ב־ יגדל כוחם כי טוענים
 הנוכחי, בכוחה תשאר ההתחדשות ,35ל־
 22ל־ אחוזים 8ב־ ירד למיפנה אחוז, 30

 אחוזים, 8ל־ תרד המושבים סיעת אחוז,
 יירד והקיבוץ כוחם על ישמרו הנשים

אחוזים. לשני
 אישי תמיכת בגיוס הכל עסוקים עתה

מכ למיפנה אנשי שלהם. למחנה המפד״ל
 ב/ אוסלו קבוצת בבורג המורדים את נים
 שנערכו א׳ אוסלו של ההתכנסויות שם על

 לגלידות בבית־הקפה אחדות שנים לפני
 להדיח כדי בתל-אביב אבן־גבירול ברחוב

 משתייכים למיפנה לדעת רפאל. יצחק את
 כנסת חברי ארבעה רק ב׳ אוסלו לקבוצת

 המר זבולון המפד״ל: של 12ה־ מתוך
 אבו־ אהרון מהצעירים, בן־מאיר ויהודה
לדעתם ותמורה. מליכוד גלם ודויד חצירא

המר שר־־חינון•
מישפחתיות השמצות

במפד־־ל הנוחות חלוקת את מהמתנות אתו כל רואה איו

דרוקמן ח״ב
גוש ללא מנהיג

 של השלישי חבר־הכנסת בחבריו יבגוד
ל ויצטרף שיינמן, פנחס ותמורה, ליכוד
 שיינמן כועס בורג מקורבי לדברי בורג.

שהם כך על ותמורה בליכוד חבריו על

 לדבריהם כזו. אפשרות בתוקף דוחים וגלס
 מהמועמדים אחד רק הוא פישלר יוסי

 שיינמן כמו ממש בסיעתם, השלישי למקום
סיכוי. כל כמעט לו ואין עצמו,

מוצ כנסת חברי שלושה יש ללמיפנה
 ח״כ גם תומכים עצמו, בורג מילבד הרים.

 רובין ובן־ציון מלמד (״אברמל״) אברהם
 כי מעריך בורג בסניפים. בחירות בעריכת

 המושבים, איש אבטבי, אליעזר ח״כ גם
זו. הערכה מקבלת והאופוזיציה בו, יתמוך

 הרי הסכמה, קיימת אבטבי שלגבי בעוד
 חברי יתר כי טוען מהצדדים אחד שכל

משוכ למיפנה אנשי בכיסו. מונחים הכנסת
 בריתו את יפר ורהפטיג זרח הד״ר כי נעים

 ״ורהפטיג בבורג. ויתמוך הצעירים עם
 הולכים שהצעירים וברגע גלם, את שונא

 הצעירים נגדם.״ יצביע הוא גלס, עם
 ברור להם זו. גירסה למשמע מגחכים

 הדעות הסוף. עד איתם הולך שורהפטיג
 חיים הרב של הצבעתו לגבי גם חלוקות
 מילחמת־ עד גוש־אמונים. איש דרוקמן,

 למיפנה, איש דרוקמן היה ששת־הימים
הפך הוא השטחים, נושא כשעלה אולם

גלם ח״כ
בחירות במקום בחירות

האופו חשאית. הצבעה בעת האופוזיציה
 מזימת את לסכל תצליח כי משוכנעת זיציה

 כי נראה מוחץ. ברוב לסניפים הבחירות
 לפשרה הצדדים שני יגיעו תמיד, כמו

ל כפולות: בחירות עריכת על ויחליטו
 ול- למיפנה רוצה שבהן בחירות סניפים,
האופוזיציה. רוצח שבהן בחירות וועידה,
 ל- שהיא הפשרה, תושג אם גם אולם

 ישאירו לאופוזיציה, נצחון דבר של מיתו
המנ שהתיזו והבוץ האנונימיים המכתבים

 במהרה שלא מר, מישקע זה על זה היגים
עליו. להתגבר יהיה אפשר

!■ ינאי יוסי
35 .

 אליה ולהכניס הבאה מהכנסת להדיחו רוצים
 מועצת חבר פישלר, יוסי את במקומו
 מעסקני אחד של ובנו תל-אביב עיריית
אבו־חצירא פישלר. יצחק ותמורה ליכוד

 איש וכמובן אז. שקם גוש־אמונים לאיש
 למיפנה אנשי להמר. ומקורב הצעירים

 גוש־ של התפרקותו עם שעתה, מקווים
 הצטרף לא אליה התחיה, והקמת אמונים
 למיס- לסיעת ״הביתה״ יחזור הוא דרוקמן,

 ואף זו טענה דוחים ובן־מאיר המר נה.
בצעירים. תומך הוא כי מאשר דרוקמן
 המפד״ל ברשימת הנשים נציגת לגבי
 כל טוען שטרן־קטן, שרה ח״כ בכנסת,

 טוען למיפנה היא.״ ״שלי :מהצדדים אחד
 משום לצעירים טינה יש לשטרן־קטן כי

 הרשימות הכנת ערב בה תמכו לא שהם
 פלתי- זהבה אחרת, בעסקנית ורצו לכנסת

 ליכוד תמכה זאת לעומת כחברת־כנסת. אל,
 של בשיחות שטרן־קטן. בשרה ותמורה

 במפד״ל, השורות פתיחת בנושא שטרן־קטן
ל הדרישה דחיית דבר של לאמיתו שהם

 שטרדקטן כבר הביעה בסניפים, בחירות
באופוזיציה. תמיכתה את

 דבר של בסופו יחליט מה לדעת אין
 הצלחתה את בונה למיפנה המפד״ל. מרכז

בשורות עריקות ועל שלה האחוז 30 על

ותמורה ליכוד התחדשות למיפנה ביום המצב ה ע י ס ה

22 20 40 30 למיפנה

30 40 25 30 ומרכזית) (צעירים התחדשות

35 20 15 20 ותמורה ליכוד

8 10.5 10.5 10.5 המושבים

9 9 9 9 נשים

2 5 5 5 דתי קיבוץ

106 104.5 104.5 104.5 שך-הפל


