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ח ג טי בליכוד ת

ד חו  ווזתגועח החופשי הגורכז עם אי
מה ישראל ארץ למען שלי ה

־ הנאה בכנסת מקומו עד נלחם

 מדיניות מנהל ושהוא כשר־האוצר, נכשל
 ברפ״י הליכוד. לחורבן שתוליד כלכלית
 ועד ההתקפות, על להשיב שלא החליטו

 ממישרד־ראש־הממ־ הקריאה יצאה מהרה
 ההתקפה מן לחדול :בחירות לחבריו שלה

שממ מהאפשרות מודאג בגין רפ״י. על
 או שנה בכנסת, רוב ללא תישאר שלתו

הבחירות. לפני שנה חצי
 בעיתונים פורסמו שעבר השבוע במרוצת

 בגין בין שונות פגישות־פיום על ידיעות
 סיעת וראשי רפ׳׳י ראשי ובין והורביץ
 כל את הכחיש שובל זלמן ח״כ הליכוד.
 על הידיעות ״כל בשבת: הללו הידיעות
 היו לא עורבא־פרח. הן כביכול, פגישות,

 פגישות שום יהיו לא וגם פגישות, שום
רא ביום לחו״ל יוצא שאני משום השבוע

שון.״
דרי מאחורי עומדת רפ״י היום: המצב

 למים־ הליכוד לאיחוד האולטימטיבית שתה
 שלא טוענים ופרץ ושובל אחת, לגה

 את שיצלם ״מלמעלה״ באיחוד יסתפקו
 כך ממש, איחוד רוצים הם הקיים. המצב

 ״אם שובל: זלמן לא? אם אומרים. הם
 לא והיום — הליכוד איחוד על יוחלט לא

 לבחירות נרוץ — לכך סיכויים נראים
ל הולכים לא ״אם :פרץ יצחק לבדנו.״
 עצמאי באופן ללכת ההכרעה תיפול איחוד,

רפ״י.״ במוסדות חודשיים תוך
 ברשימת־הליכוד רפ״י תרוץ אם

 לכל מקומות שניים־שלושה לה צפויים
 עוד שחמור ומה הבאה. בכנסת היותר
האופוזיצ־ בגלות ממושכת שהייה יותר:

 ביהודה זרה לריבונות ״אי־הסכמה :לניצים
ושומרון.״

ה בעיית תהיה החברתי־כלכלי בשטח
יותר. פשוטה מצע

 השכר ירד השנה של הראשון בחצייה
 זאת ולעומת ,140/0ב־ השכירים של הריאלי

ל בבורסה העיסקות היקף השנה יגיע
 השווה סכום — שקל מיליארד חמישים
 הדבר, פירוש הלאומי. התקציב למחצית
 יגאל של לי״ ״האין הצהרות שלמרות
 היום שיש לכך מדיניותו הביאה הורביץ,
 לרפ״י להם. שיש רבים אנשים בישראל

ועשיר. גדול מחוז־בחירד, יהיה

דיין משה
ם מדבילו חרסי

 שלפני טוענים דיין לענייני ומהים ^
 לעתידו, החשובה החלטה מקבל שהוא יי■/
 בחצר־ בהדבקת־חרסים לעסוק מרבה הוא

לע דיין מרבה ולאחרונה שבצהלה, ביתו
 לפרוש שלא דיין משה יחליט אם בכך. סוק

 המערך דלתות את ימצא הפוליטיים, מהחיים
 אחת דלת ורק בפניו, חסומות והליכוד
רפ״י. של זו — פתוחה

 המפתחות אחד הוא זה פשוט שיקול
 כי ושובל הורביץ של ביטחונם להבנת
 ספק אין לשובל בראשם. דיין את ימצאו

 פוטר והוא רב, כוח לרפ״י יוסיף הדבר כי
דקל מיכאל ח״כ של טענתו את בזילזול

 שבבחירות רפ״י, איש בן־פורת, מרדכי
 וכמעט לבדו, התמודד התשיעית לכנסת

החסימה. אחוז את עבר
ב יותר אופטימיים עצמם רפ״י אנשי
 בידם שיש טוענים הם סיכוייהם. הערכת
 לתישעה שישה בין להם המנבאים סקרים

 יגזלו דיין, משה בראשם ירוץ אם מנדטים.
 — בלעדיו מהמערך. קולותיהם עיקר את

 ממיספר פחות לא שחשוב מה אך מהליכוד.
 בלשון־המאזניים, הנוח המיקום המנדטים:

 בקואליציה ממשלתי מישרד לקבל והסיכוי
המערך. אותה ירכיב אם הבאה,

 געייה
מצע של

בחי דמות־מפתח מהווה דיין שה ף*
 וח״כ הורביץ יגאל השר של שוביהם י■'

 אמר האחרון במה בכנס שובל. זלמן
 על־תנאי כהסכמה לפרשם שניתן דברים

 נוח, עיתוי התנאים: לבחירות. להליכה
 לזלמן עליו. גם מוסכם שיהיה מצע וחיבור

 בין למכנודמשותף נוסחת־פלא יש שובל
המתונים בין הורביץ, ויגאל דיין משה

עונים: ובופ״י

)1968( ב״סינרמה״ רפ״י כננס ופרס דיין יעקוכי,
המערך עם בקואליציה ממשלתי מישרד לקבל סיכוי

 כמזכירות מהשבוע, החל תידון, לפרוש ההחלטה
 45 המונה כהנהלה, ותאושר אי׳ט, 16 המונה רפ״י,

הורכיץ ההחלטה את יקבלו למעשה אד הכרים.
 להיות עשוייה לפרישה העיתוי על ההחלטה ושובל.

:גורמים משלושה מושפעת

 שווה שדיין מה ״כל כי הטוען מחירות,
 הוותיקים.״ במושבים קולות אלפיים זה

 לבהירות ״נרוץ אומר: פרץ יצחק ח״כ
 העומד סלוקי, יצחק בלעדיו.״ או דיין, עם

 לשובו מקווה בהסתדרות, הסיעה בראש
 לנו היה ואבוי ״אוי :מוסיף אך דיין של
אחד.״ באיש תלויים היינו אם

 ראש־הממשלה, ייבנם לא אם
 ויימצא לעוכי־הקורה, בגין, מנחם

 רצונם את שישביע הסדר כקרוב
 שלא נראה ושובל, הורכיץ של

 הקרע את למנוע אפשרות תהיה
 כדור־שלג להיות העלול בליכוד,

 אלא הממיטלה, את ימוטט רק •טלו*
הליכוד. להתפוררות גם יביא

 1981כ־ לבחירות שתרוץ רפ״י,
 כמצב תימצא עצמאית, כרשימה

הלי את יתקוף המערך מוזר:
 של הכלכלית מדיניותו על כוד

ש ויאמר יתגונן הליכוד הורכיץ.
 לפרישת הובילה זאת מדיניות
ל תחתור רפ״י ואילו — הורכיץ

 כלכלי שר הורביץ יהיה שבו מצב
ש כין — הכאה בממשלה גם

 שתהיה וכין ליכוד, ממשלת תהיה
מערך. ממשלת

■1 פרנקל שלמה

הורביץ של התקציב דייו של החלטתואבו־־חצירא פרשת
 כיגלל הממשלה התמוטטות •

תו לא ״המפד״ל אבו־חצירא. פריטת
 אבו־חצירא במקום יבוא מי להחליט כל
 שובל, אומר כתב־אישום,״ נגדו יוגש אם

תע חריף פנימי במאבק לעסוק ״ובמקום
 שלא תיקווה מתוך לבחירות ללכת דיף

 תזרז כזאת אפשרות מדי.״ יותר להפסיד
רפ״י. החלטת את

 דיין דיין. משה של החלטה •
 כמי להיזכר יכול הוא מחד, מתלבט.
 תפקיד־ במלאו יום־כיפור חטאי על שכיפר
 ואם מצרים, עם השלום בהבאת מפתח

 להסתבך עלול הוא לבחירות רפ״י עם ילך
 אינו עדיין דיין מאידך אך עלוב. בפיאסקו

הפוליטיים. מהחיים לפרישה מוכן

 על בממשלה חילוקי־דיעות •
בק להגיש עומד הורביץ .81צ/ תקציב

 כבדים קיצוצים הכולל לתקציב הצעה רוב
״תק הרווחה. ובתקציבי הביטחון בתקציב

 מהניצים גם אש אליו ימשוך כזה ציב
 שם, הפופוליסטי מהכיוון וגם חירות, של

 נסכים,״ לא לכך בחירות. תקציב שירצה
שובל. אומר

פרץ וח׳׳ב הז־רכיץ שר
הקרובות בבחירות עצמאית סיעה

 כמעט בבחירות. המערך ייזכה אם יונית,
 העולם שכתב מהליכוד, חברי־הכנסת כל

 יהיה שלא מסכימים איתם, שוחח הזה
 ברשימה ירוצו אם זה ממיספר פחות להם

בחבר־הכנסת־לשעבר להיזכר די עצמאית.


