
,במיוו בגין של שילטונו את ויסנן
הבאו למסת חדשה לרשימה ד״ן

 מהממשלה, הורביץ של פרישתו
ומהקוא מהליכוד רפ״י ופרישת

לממש מכת־מוות פירושם ליציה,
ש החישובים, מחשבי בגין. לת

 של אחווה ״סיעת״ יכולה לפיהם
 שלושת על אליהו, שלמה ח״כ

מקו את למלא שלה, חברי־הכנסת
בהצ הורביץ־שובל-פרץ של מם
 את לשאול טרחו לא הממשלה, לת

 איש־העסקים אליהו, עצמה• הכלה
 מחיר בשום יצטרף לא המפוכח,
ב לדעתו, שהיא בגין, לממשלת

ה הח״כ אסעד, שפיק דרכה. סוף
 הולך אליהו, של בסיעתו דרוזי
 בעיניים שלו הסיעה ראש אחרי

ב השלישי הח״כ אמנם, עצומות.
 להדליף דאג נוף, עקיבא אחווה,

לקב מועמד הוא כאילו לעיתונים
 אליהו גם אולם סגן־שר, תיק לת

 יכול ״נוף זו. לידיעה לועג עצמו
 לקואליציה, עצמו את רק להציע
 לא הנוכחי, במצבו לבגין, ואפילו

 אמר הוא כסגן־שר,״ נוף שווה
השבוע.
עכ דווקא הורביץ החליט מדוע

חבריו של ללחצים להיענות שיו

 העצמא לרפ״י מובטחים אלה
 מושבים לשמונה חמישה בין

הבאה. כנסת
 כ את שהקים מי שובל, אולם

 מ׳ הוא בו המרכזי שהחבר בנזה
 באו נוספת. הפתעה הכין דיין,

 ביי הוא בסקרים שלו השאלות
 מובטחים מושבים כמה לדעת
 ד׳ משה יעמוד שבראשה רפ״י

 בל? — מדהימות היו התוצאות
 תק הסקרים על-פי המעטה.
מנדט 20—15 בין כזו רשימה
 שיג לא אלה סקרים גם אולם

 לעזוב הורביץ את עדיין עו
 7 מקומו ואת מישרד־האוצר

 אותו שיכנעו הממשלה. שולחן
 הע הידיעות האחרונים שבועות

 י בסופו ייענה, שלפיהן שניות
 וייצו ח׳׳כ של להצעתו דיין דבר,
שלו. רשימה בראש וירוץ

 להת להיכנס החליט הורביץ
 י חסדיו על וייצמן עזר עם רות

;< בין הריגשי הקשר דיין• משה  
 ביותר. עמוק הוא אלה אישים
 והו שלהם, המישפחתית קירבה

בג השניים שקיבלו הזהה נוך

שובל ראש ויושב־ הורכיץ שר
תירוץ בכל החוצה

הורכיץ שר־האוצר
המדינה את לשגע

 מהממשלה, פרישה ולשקול ברפ״י
עצם את מסכן שהוא כדי תוך

? קיומה
 שוב מראה זו לשאלה התשובה

ה המערכת כל מעוותת כמה עד
הישראלית. פוליטית

 למירוץ להצטרף החליט הורביץ
 כשהוא דיין, משה של חסדיו על

 מקום על כך לשם לוותר מוכן
ה לכנסת הליכוד ברשימת בטוח
הממ שולחן ליד מקומו ועל באה,
הנוכחית. שלה

של היורש
דיון !דגו

 לו־ ארוכים חודשים משד ף*
 הורביץ על ופרץ שובל חצים ^

 מהליכוד לצאת מהממשלה, לפרוש
הב לכנסת נפרדת רשימה ולהקים

 בצדק, חוששים, ופרץ שובל אה.
 הליכוד מרכיבי יתר יהיו אם שגם

 בכנסת מקומם כלפיהם, נדיבים
הלי ברשימת מובטח אינו הבאה

עצמ רשימה כי מאמינים הם כוד.
 שלושה לפחות להבטיח תוכל אית

לרפ״י. חברי־כנסת
ב דעת־קהל סקרי הזמין שובל

תוצ את והגיש מכוני־מחקר, כמה
סקרים סי על להורביץ. אותיהם

 במייו- קרובים אותם הופכים לל,
ש למה נאמן נשאר הורביץ חד.
 והוא רפ״י,״ ״מורשת מכנה הוא

 דויד של יורשו את בדיין רואה
 יותר המהווה האיש בן־גוריון,

הורביץ. בעיני מסמל
 ביניהם הרעיוניים חילוקי־הדעות

 הור־ לדעת להפריע, צריכים אינם
 הורביץ משותפת. להליכה ביץ,
לכי הראשון הצעד את כבר עשה

 דיין, של העכשוויות דיעותיו וון
 בתקציב־הביט- לקצץ שדרש בכך
 משותפים ידידים עם בשיחה חון.

 אימ־ תמיד הורביץ מעלה ולדיין, לו
השק את התואמות דיין של רות

 יצטרך שהוא יודע הורביץ פותיו.
בת רבים בנושאים לדיין לוותר
 גם יודע אך וביטחון, חוץ חומי

ה בנושאים כלל יתערב לא שדיין
והכלכלה. הפנים — אליו קרובים

מהידי מודאג אינו גם הורביץ
ברשי ללכת דיין נכונות על עות
 דיין הקפיד כה עד וייצמן. עם מה

פגי כל לפני הורביץ עם להיפגש
ה לפני וגם וייצמן, עם שלו שה

 וייצמן עם שלו המפורסמת פגישה
הורביץ. עם דיין נפגש

 גם שיודע כפי יודע, הורביץ
 רפ״י, של שקהל־הבוחרים וייצמן,

 הרשימה ושל עצמאית, כרשימה
אחד וייצמן, יקים שאותה החדשה

ו הורביץ הבן־דוד גם אך
מכי וייצמן הגיס־לשעבר גם

 יודעיכ הם דיין. את היטב רים
 אף סופית תשובה יתן לא שדיין
האחרונה, לשניה עד מהם לאחד

ניצחון

 כסי בגיוס עתה עסול! ייצמן י*
 לרשימו בארצות־הברית פים 1

המו הצוות ובגיבוש שלו החדשה
 רוצז הורביץ הרשימה. את ביל

 או ולהקדים טאקטי ביתרון לזכות
 הת על הסופית בהכרזה וייצמן

 שייקרב דבר בבחירות מודדות
 האפש את אליו. דיין את לדעתו,

 דיין־וייצ משולשת הליכה על רות
 הור גם עתה שוללים מן־הורביץ

 לשניהן כי אם וייצמן, וגם ביץ
 אג בהקמת ירצה דיין שאם ברוד

יקום. הוא — כזה דרוגנים
 תבי; שהתפטרותו יודע הורביץ

 גו ועשויה בגין ממשלת לנפילת
 הו: הבחירות. הקדמת לידי להביא

 בגי יכול דקה שבכל יודע גם
 לה לנשיא, ללכת אותו, להקדים

 על־יז ולהפוך התפטרותו את גיש
 לממשלת־מעבו הממשלה את כך

 נ על יכולים, השרים אין שממנה
להתפטר. החוק,
 יודי כן, יעשה בגין אם גם

 המזו בממשלת שר־האוצר הורביץ
 לבחירוו נפרדת הליכה על בר,

 מנח נגד למאבק־בחירות וייצא
 1 איתו יושב שהוא בעוד בגין,

אחת! ממשלה
 1 ינאי יוסי
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ראשון

ווייצמן דיין לשעבר שרים
? ולמי דיין הבטיח מה

 אם שספק מד״ש, הבורחים הוא.
 אחוז־ את אף יעבור מפלגיה אחדי

 שלפי הליכוד ומאוכזבי החסימה
 הבאות בבחירות כוחו הסקרים כל

 מנסיון־ די למדו לא בהרבה, יקטן
 בחלקם ויסכימו 1977 של הבחירות

בל לד״ש נוספת הזדמנות לתת
וייצמני. או הורביצי חדש בוש

 ד״ש־לשע־ ממצביעי ניכר חלק
 עבור להצביע מוכנים יהיו לא בר

 שימי יעמוד שבראשותו המערך
מ שמעטים להניח ויש פרס עון

 להצביע יסכימו הליכוד מצביעי
 גם יילחמו אלה על המערך. עבור

 אחד כשכל וייצמן וגם הורביץ
דיין. במשה להחזיק רוצה מהם


