
דיין עם
מנדאטים של תוספת

וכין עם
גישוש לשם הידברות

 אופיו את נוגד פשוט הדבר סיכוי.
וייצמן. של

 אליו המקורבים הידידים מן כמה
 וכל. מכל זו הצעה דוחים ביותר
 ?״ כך יעשה אם עזר ייראה ״איך

 לא־רצי־ אדם זהו ״יגידו: שאלו.
 ממיפלגה בקלות לקפוץ המוכן ני,

 האישית הקאריירה למען למיפלגה
 מדי, חשובה עזר של התדמית שלו.
 בצורה אותה להרוס שמותר מכדי
זו.״

מר דיין משה של הדוגמה גם
 מאפשרות מקורבי־עזר את תיעה
כזאת.

 שותף הסימנים, כד לפי
זו• דדיעה עצמו עזר

 האחרים, הנימוקים כל על נוסף
 פרם. את במייוחד מעריץ עזר אין

 שיפד תחת ברשימה, 2 מס׳ להיות
 אין — רבין), יצחק (או פרם עון
לו. הקוסמת הצעה זו

זו אפשרות :המסקנה
למעשה. קיימת אינה

שימה  י
חדשה

 האפש־ רצינית יותר רכה ך*
יקים שעזר :השניה רות 1 י

הבחירות. לקראת חדשה רשימה
 יכולה דעת־הקהל, סיקרי לפני
 ניכר במיספר לזכות כזאת רשימה

 אם .15ל־ 10 בין — מנדאטים של
 הוא לרשימה, דיין משה יצטרף
 וסביר מנדאטים, כמה אליה יוסיף
 מנדאטים 15 אז שתקבל להניח

לפחות.
 לקראת כעת המתגבשת בתמונה

 רשימה יכולה העשירית, הכנסת
התס תפקיד־מפתח. למלא כזאת
 50 יהיו למערך כלהלן: הוא ריט

 זקוק יהיה הוא מנדאטים. וכמה
 רשי־ תהיה אם קואליציוני. לשותף

 במיפר יגבר בשטח, רשימת־וייצמן
 אותה להעדיף הלחץ לגת־העבודה

המפד״ל. פני על
הש סוף־סוף תחוסל כך

 כממשדה, המפד״ל תתפות
ל להכתיב יוכל עזר ואילו
 חשוכים, תנאים כמה מערך

 4המענ האחר כעניין כעיקר
השלום. — כאמת אותו יין

 וייצמן יוכל כזאת בממשלה
האח ראש־הממשלה, סגן להיות

השלום. לענייני ראי

 מקורבי אך מפתה. תמונה זוהי
ני וכמה כמה משמיעים וייצמן
:השאר בין נגדיים. מוקים

 רשימה ליצור צורך יהיה
 מה ברור לא מאין. יש חדשה,
 להזמין יש מי את דמותה, תהיה
מרתיעה. ד״ש של הדוגמה אליה.

 לא אמר וייצמן מידידי אחד
 רבה: בספקנות לבעל־שיחו, מכבר

 אנשים 15 של רשימה לי ״תשלוף
 כשנוכח עליהם.״ לסמוך שאפשר

 הוסיף: מהסס, בעל־שיחו כי לדעת
רואה?״ ״אתה

 חושכים ההצעה מחייבי
אי של רבגונית רשימה על

ה מהמרכז, שם כעדי שים
 המתון, והימין המתון שמאל

 מעשי מצע סכיכ יטיתלכדו
כמרחב. בולל שלום של

 תפקיד
זוטר

 של ביכולתו המפקפקים ש ר
 מערכה ולנהל ליזום וייצמן

 מיס- בהקמת נסיון כל לו אין כזאת.
 ■בין הבדל יש חדשה. רשימה או לגה

 חיל־ הקמת ובין פוליטי גוף בניין
 וייצ- בא הפוליטיים, בחייו האוויר.

מש המוכן, אל תמיד כה עד מן
 האם תנועת־החירות. אל הצטרף

הדרו האינסופית הסבלנות לו יש
 יש האם פוליטי? גוף להקמת שה
לכך? חשק ביכלל לו

 אינו עצמו וייצמן כי נראה !•
 בראש יעמוד שהוא לרעיון מתלהב
 תהיה אם אפילו ״קטנה״, מיפלגה

 היא חברי־כנסת. 15 עד 10 בת
 בכנסת, השלישית הסיעה תהיה
והליכוד. המערך אחרי

לתפ נמשך אינו וייצמן
זוטר. שותף של קיד
 מניין השאלה גם קיימת !•

 בחוג האלקטורלית. התמיכה תבוא
 פרס כי ידוע וייצמן של ידידיו
 וייצמן, של רשימה מפני חושש

 על חוששת. אינה המפד״ל ודווקא
 של בוחריו כי נראה הסקרים פי

מצבי שהיו אזרחים יהיו וייצמן
 :משמע המערך. למען אחרת, עים,

 על תבוא לא וייצמן של רשימה
בגין. מנחם של הליכוד חשבון

וייצ■ את המכירים אנשים
 שד כסופו כי מעריכים מן

 זו. אפשרות נגד יכריע דכר
הסב■ מוכנת גם זה רקע על

ידין עם
המרתיעה הדוגמה

ה את לנהל ז׳ורכין של מתו
פרס. שד מסע

 הגלייה
עצמית ^

היא השלישית אפשרות ^  לרח־ ביותר כנראה, הקרובה, • י
עצמו. וייצמן של שי־ליבו
ידידים, לדברי מאמין, וייצמן

 היא כעת העיקרית המשימה כי
 מנחם של ממשלתו את להפיל
 הוא אך בשלום. המחבלת בגין,

 לבצע מסוגל המערך כי מאמין
עזרתו. בלי גם זאת

 ממשלת־ כי מאמין וייצמן אין
 הבחירות, אחרי שתקום המערך,

 כל בשטח למדינה ישועה תביא
המקו לדיעה, שותף הוא שהוא.

 ממשלת־ כי רחבים, בחוגים בלת
 ממשלה היא גם תהיה המערך

חסרת־דרך. מבולבלת, רעה,
הצי יתאכזב כאשר רק

 תכוא זו, מממשלה גם בור
 לפי וייצמן, עזר שד שעתו
זו. גירסה
 ל־ הצרפתי העם קרא לו, בצר
 כמה אז עד שבילה דה־גול, שארל
 קולומ־ בכפר בגלות־עצמית שנים

 זו, בתמונה ביי־של־שתי-הכנסיות.
יש דה־גול כמעין וייצמן מופיע
 היה וייצמן, כמו דה־גול, ראלי.

 גבה־ וגבר מיקצועי, קצין־צבא
קומה.

 החיים מן דה־גול פרש ״לולא
 נשחק היה מועד, בעוד הפוליטיים

 היה לא הוא העת ובבוא הוא, גם
המ לשילטון כאלטרנטיבה קיים
 הרביעית,״ הרפובליקה של נוון

 צריך וייצמן ״גם זו. גירסה אומרת
 הוא בצד. שנים כמה לשבת עכשיו

 אותו. לבזבז אסור לאומי, נכס
 להזדמנות אותו לשמור צריכים

 ושבה בו, צורך יהיה באמת שבה
תחליף.״ לו יהיה לא

 וייצמן של בסביבתו אנשים יש
 אחרת, אפשרות מפני המזהירים

את יירש המערך יותר: קודרת

ב תיווצר ייכשל, המערך הליכוד,
 מן סלידה יאוש, של אווירה ארץ

ה מן כללית והתייאשות המימסד
 בארץ להיווצר עלול אז דמוקרטיה.

גאו בדמות לפאשיזם, הקורא מצב
 אריק בדמות או ושותפיה כהן לה

שרון.

ת .  לחכו
אה ^ לקרי

 מת- וייצמן אין הנראה כל ר•
 לפי זו. שחורה מתחזית רשם

 לאפשרות נוטה הוא הסימנים, כל
 יישב הישראלי דה־גול השלישית.

 יכתוב בקיסריה, שלו החדש בבית
 לקריאת ויחכה בעסקים יעסוק ספר,

האומה.
 לכך המתנגדים מידידיו אותם

 יעשה שהזמן בתיקווה מתנחמים
לבחי עד שנה עוד ״יש שלו. את

 הרבה לקרות יכולים אז ועד רות,
 השבוע. מהם אחד אמר דברים,״

דעתו.״ את לשנות יכול ״הוא
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