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ת■ רוונה ב חי רו ת סח■?•מ• רו ע ה ב חי רו ת סח■?•ח• רוזנה ב חי רו ת מ תיי
עשויים ללכת לאחת הרשימות
העדתיות הקיקיוניות ,שיקומו לק 
ראת הבחירות ,וככל שהזמן עד
לבחירות יהיה ארוך יותר ,תצלחנה
מיפלגות אלה להתארגן טוב יותר.

תמיר ממתין לראות אם וייצמן
יקים את הרשימה ,ואז ינסה לק 
פוץ עליה .אין לו הרבה אלטר 
נטיבות אחרות .אם :לא יקים ויתד
מן מיפלגה משלו ,או אם וייצמן
יקים ,אך יצליח להדוף את נסיונו־
תיו של תמיר להצטרף אליו ,ינסה
תמיר ללכת לליכוד ,אליו הוא
כבר שלח גשש ,את עקיבא נוף.
אולם תמיר יודע שבליכוד יש
התנגדות אישית עזה כלפיו.

ירידת כוחם של המערך והליכוד 1 .עוד תלויה הקואליציה גם בו,
יתכן שהוא יצהיר אחרת ,אך אל / -יכול פלאטו לסחוט .לדעתו הוא
גרבלי מעוניין שהבחירות לא יוק 
יוכל לקבל מהממשלה תקציבי-ענק
דמו׳ ובוודאי לא לחודש מאי.
לתוכנית־שיכון לזוגות צעירים,
 .לזכותו של אלגרבלי יש לציין
דבר שיוסיף ליוקרתו בקלפי.
שאין הוא שותף לשוק המכוער של
פלאטו גם משוכנע שהוא יצא
חברי־הכנסת המתנדנדים .אלגר-
זכאי במישפט שוחד הבחירות ,ו
בלי הודיע לאנשי המערך שפנו
מעוניין שפסק־הדין יהיה לפני
את
אליו ,שלא נוח לו להקדים
הבחירות .בחירות מוקדמות עלו
הבחירות וביקש מהם להפסיק ו 
לות לתפוס את פלאטו כשהוא
להציק לו .הוא טען שברגע ש 
בחזקת נאשם.
יהיה לו נוח ,הוא יבוא מיוזמתו
ויצרף את חתימתו לרשימה הקו 
ראת להקדים את הבחירות לכנסת
העשירית.

ג א ו ל ה  3הן

רובינשטיין וחבריו ב״שינוי״
מעוניינים בהקדמת הבחירות אפילו
יותר משימעון פרס .איש אינו יכול
להבטיח לשינוי שהיא תעבור את
אחוז־החסימה .אך ברור שאם יקים
עזר וייצמן מיפלגה ,קלושים ביותר
סיכויי שינוי להיות מייוצגת ב
כנסת הבאה ,אפילו על-ידי חבר־
כנסת אחד .הסיכוי היחידי של רו
בינשטיין ,שאף הוא מוטל בספק,
טמון ביציאת עזך וייצמן לגלות
פוליטית.

מיפלגת התחייה מעוניינת בהק 
דמת הבחירות לתאריך המוקדם
ביותר• גאולה כהן יודעת שככל
שיארך הזמן ,ייאלץ בגין להפוך
קיצוני יותר ,וקיימת סכנה שהוא
יחזיר אליו קולות שהיו מובטחים
להתחייה .כן חוששת כהן מ״הרב״
מאיר כהנא ,שהודיע כבר על כוונתו
לרוץ לכנסת .ככל שיהיה בידי
כהנא יותר זמן להתארגנות ,כן
יתכן שיצליח לגזול מהתחייה יותר
מצביעים.

ש ל מ ה אליהו
רק לפני שבועיים חלם אליהו
על תיק בממשלת הליכוד או ,ל 
חילופין ,על מקום מכובד בכנסת
הבאה ברשימת המערך .אליהו היה
אז ראש רשימה בת שלושה חברי־
כנסת .היום אליהו עומד בראשות
רשימה בת שני חברי־כנסת ,אחרי
שעקיבא' נוף הצטרף לליכוד ,ו 
יתכן שמחר הוא יהיה ח״כ בודד,
אם יסתיים בחיוב המשא־והמתן
בין הליברלים ושפיק אסעד .נראה
שאליהו החליט לפרוש מהפולי 
טיקה ,כך שאין לגביו הבדל לגבי
מועד הבחירות .אולי כנקמה ,או
כדי לצאת בכבוד מההרפתקה ה 
פוליטית שלו ,יתמוך אליהו בהק 
דמת הבחירות.

ש ל מ ה לורנץ

אליעזר שוסטק
מיפלגת לעם ,שממנה התפלגה
רפ״י בשעתו ,היא אמנם מיפלגה
גדולה יחסית על הנייר ,שיש לה
ארבעה חברי־כנסת )שוסטק ,כהן,
לין ואולמרט( אך אין לה שום קהל־
מצביעים עצמאי .שוסטק מעוניין
שהבחירות יתקיימו עד כמה שיותר
מאוחר ,כדי להגדיל את סיכויי
הליכוד שבו הוא חבר ,וגם כדי
לנסות ולהשיג במיסגרת הליכוד
עמדות קדמיות יותר לחברי־הכנסת
שאיתו.

מצבה של אגודת־ישראל הוא
כמצב המפד״ל .יש להניח שהאגודה
תקבל את אותו מיסטר המנדטים
בין אם הבחירות תערכנה במאי,
ביוני או בנובמבר .אולם שלמה
לורנץ אינו יכול להיות בטוח בכך
שייווצרו תנאים נוחים להצטרפות
האגודד ,לקואליציה הבאה ,וגם
אינו יכול להיות בטוח בכך שגם
אם תצטרף האגודה לקואליציה,
יקבל הוא את דאשות ועדת־
הכספים .לורנץ אוהב ועדה זו,
הנותנת בידו כוח עצום וכסף רב,
וכל יום י*ןהוא מכהן בראשות
הוועדה מגביר את כוחו בתוך
האגודה .לכן היה זה לורנץ שיצא
ממש מגידרו כדי למצוא נוסחת־
פשרה בין הורביץ להמר.
הרב קלמן כהנא ,הח״ב הבודד
של פועלי־אגודת־ישראל הוא כים-
עט ושווה נפש לגבי שאלת הקד
מת הבחירות .יתכן וכהנא נוטה
להקדמה ,משום שכל קול היורד
מהאגודה מתווסף אליו .אך לכהנא
נוח ביותר בתוך הקואליציה.
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הילל 1יידל
זכות הקיום הפוליטית של זיידל
היא בהיותו ח״כ מתנדנד ,הנקרא
להציל את הממשלה בכל פעם
שמצבה קריטי ,לא לפני שהוא
מכריז הכרזות ו״עושה שרירים״.
כשפנו אנשי המערך לזיידל כדי
שיחתום על הקדמת הבחירות ,הוא
הבטיח לתת את החתימה ה־ .61יש
להניח שזיידל ינסה להשיג מהלי 
כוד מקום בטוח ברשימה לכנסת
הבאה ,ואם לא יקבל זאת — יתמוך
בהקדמת הבחירות וייעלם מהמפה
הפוליטית .ככל שהזמן מתארך עד
להכרעה ,מצבו של זיידל טוב
יותר.

מאיר וילנר
לגבי רק״ח אין כימעט כל הבדל
מתי ייערכו הבחירות .מובטח לה
אותו קהל״המצביעיים .יתכן ושי
קול מסויים מביא את רק״ח לרצות
בהקדמת הבחירות :השיקול ה 
עדתי .רק״ח מעוניינת בקולות ה 

סיכוייו של סעדיה מרציאנו לח 
זור לכנסת הבאה ,אחרי שנכנס
לכנסת הנוכחית בעורמה ,הם אפ
סיים .כל חודש נוסף של כהונת
הכנסת היא מתנה עבורו .אין הוא
מעוניין בהקדמת הבחירות.
מרציאנו הוא היום סמל בכנסת
לח״כים המתנדנדנים .למזכיר סי
עת המערך בכנסת ,ישראל פלג,
שפנה אליו ,כדי שיחתום על ה
צעה להקדים את הבחירות הוא
הבטיח לחתום ״אבל לא היתר ,לי
עט באותו הרגע.״ אנשי הליכת
מסתובבים עם הבטחה של מ ד
ציאנו שהוא לא יתן להפיל אה
הממשלה .נראה שאת אנשי הליכת
הוא לא שיקר.

ש ו ל מ י ת אל ונ י
מצבה של אלוני הוא כמצבה
של שינוי .אם לא ישנה עזר וייצמן
את החלטתו שלא לרוץ בבחירות
הקרובות ,יש לאלוני סיכוי מסויים.
אלוני מעוניינת להקדים את הב
חירות כדי שלא לתת זמן לווייצמן
לשנות את החלטתו .כדי להקדים
תרופה למכה ,והמכה במיקרה זה
היא אי־דחיית הבחירות ,נמצאת
אלוני במשא־ומתן עם גורמים
שונים כדי להתאחד ולצאת לבחי 
רות ככוח מרכזי מאוחד המורכב
מכמה רשימות קטנות קיימות.

מאיר כ הנ א
גידונון ה א ו 1נ ר
גידעון האוזנר הוא שריד אחרון
למיפלגה ,הל״ע ,שהיתר ,שרידתה
של המיפלגה הפרוגרסיבית .סיכו־
ייה מועטים .קהל המצביעים ה 
קשיש של הל״ע נעלם והולך ללא
יורשים .מובן שאם יש שמץ של
סיכוי להאוזנר ,הרי שזה רק ב 
מצב שבו אין עזר וייצמן מתמודד,
ולכן מעוניין האוזנר בהקדמת ה 
בהירות.

מרדכי אלגרבלי עומד להקים
רשימה עדתית ,ומקווה לגרוף קו 
לות ממולמריס מקרב מאוכזבי
הליכוד וד״ש בשכונות .אלגרבלי
שב עתה מצרפת ,כשבאמתחתו
סכומי כסף ניכרים מאירגונים של
יהודי מארוקו .הוא זקוק לזמן לשם
התארגנות ,והוא גם מעוניין ב 

ה״רב״ מאיר כהנא ,שיתמודד
בבחירות הבאות ,מעוניין שהן תת
קיימנה רק בנובמבר .לכהנא דרוש
זמן !נוסף להתארגנות ,לפעולות־
ראווה אלימות ולאיסוף כספים
בעיקר בחוץ־לארץ.

יצחק •צחק׳

מרדכי א לג ר ב לי

אמנון ליו
ח״כ אחר של לעם ,אמנון לין,
מעוניין אף הוא ,מאותן הסיבות
של שוסטק ,בקיום בחירות מאו 
חרות .אך ללין יש נימוק נוסף.
הוא נמצא עתה במשא־ומתן עם
המערך על הצטרפות לרשימה זו,
וככל שיארך הזמן ,עמדוודהמיקוח
של לין תהיינה טובות יותר.

ס עדיה מרציאנו

פלאטו־שרון
הח״כ מסביון מעוניין שלא ל 
הקדים את הבחירות .שיקולים
ממלכתיים זרים לגמרי לשרון .כל

יצחק יצחקי נמצא במצוקה רבה
יצחקי הגיש כבר לפני זמן ח
הצעת חוק פרטית משלו להק
דמת הבחירות לכנסת ,כך שלכ
אורה הוא צריך לתמוך בהקדמה
אולם תיחקי יודע ,שאלא אם כ
יקרה נס ,או שתיווצר קונסטלציו
פוליטית חדשה ,אין לו כל סיכו
להיות חבר הכנסת הבאה.
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