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 די־ מיפלגת־העבודה. את מסעירה עדיין
 לרשימת בטיוח כמועמד ידוע היה ניץ

הכ לא כלל שפייזר הריאלים. המקומות
 יוכנס, שהוא דרש פרס לרשימה. אותו נים

 במקום דיניץ מופיע השנייה וברשימה
 אומר: ששפייזר כפי אחרי, אולם .41ה־

 הוריד שלו,״ בדרישות הגזים ״שפרס
 לא ופרס ,62ה־ למקום דיניץ את שפייזר

 התברר הרשימה פירסום אחרי פה. פצה
בתמי פרם את שאל דיניץ צדק• ששפייזר

 שלי שהמקום חושב באמת ״אתה מות:
 ראש, בהינהון השיב פרס ״1 ריאלי הוא

ב״כך. להבינו היה שאפשר
 רוצה ״לא

בכנסת״ אותו
) כ ך  של מועמדו הוא חריש מיכה ״

 זו עובדה שר־האנרגיה. לתפקיד פרס 1 י
ש ושחל, שפייזר על רושם עשתה לא

 ביקש פרס .43ה־ במקום אותו הציבו
 הסכים ושפייזר למעלה״, ״יותר להעלותו

 עמי־ של מקומו גם לחריש. 32דד למקום
 לווינסון, יעקוב לש נאמנו סיוון, רם
 במקום הוצב סיוון פרס. בעיני מצא־חן לא
 תחתית אל להורידו דרש ופרס .46ה־

 בכנסת.״ אותו רוצה לא ״אני :הרשימה
 דבר של בסופו אולם התעקש, שפייזר

.49ה* במקום והוצב סיוון הורד
על ,40ה־ במקום הוצב כץ זאב ח״כ

 ה׳שלישית בשלישייה הראשון המפתח פי
 נודע הצבתו אחרי רק ההתיישבות. של

להי רוצה אינו שכץ המיפלגה, לאנשי
 קשה, במחלה לקה כץ לכנסת• כלל בחר
 הפוליטיים. החיים מן לפרוש רוצה והוא

 סוויסה, רפי תפס כץ של מקומו את
 מהמקום אותו הורידו זו בהזדמנות אולם

.42ה־ למקום 40ה־
 שהם בכך הבחינו המייעצת הוועדה חברי

 זאת אמרו הם הערבי. המועמד את שכחו
 המועמד את לשבץ ממנו וביקשו לפרס,

 את ולהוריד לו, הנראה במקום בעצמו,
 זה מקום אחרי שיבואו המועמדים כל

 לפרס הציעו הוועדה אנשי אחד. בדירוג
27ה״ במקום הערבי המועמד את לקבוע

דיניץ מוען?
התעקש לא פרס
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 הורכבה כיצד מראות לראשונה, כאן המתפרסמות אלה, רשימות שלוש
 הראשונה הרשימה העשירית. לכנסת מיפלגת־העכודה מועמדי רשימת
 בה שהכניס פרס, לשימעון הוועדה־המייעצת חברי על־ידי הוגשה

הוכ הסופית, השלישית, הרשימה השנייה. ברשימה המופיעים תיקונים,
 חברי שני של נגדיים ושינויים פרס שד נוספים שינויים בעיקבות נה

שחד. משה בכנסת, הסיעה ויושב־ראש שפייזר אליהו הוועדה־המייעצת,

ב 23ה־ המקום שהוא המערך, ברשימת
 את ״שכח״ פרם מיפלגת־העבודה. רשימת

 מנסים עתה הסערה. את ועורר ההמלצה
ב שהוצב נאווי, אליהו על להשפיע

ה לטובת מקומו על לוותר ׳51ה־ מקום
 יסרב, שנאווי נראה אך הערבי. מועמד

יס לא מיפלגת־העבודה של הערבים וכי
ריאלי. מקום בחזקת הוא זה שמקום כימו

 ושר־ הכנסת של ועדת־הפנים ׳׳ושב־ראש
 אמנם הילל, שלמה המישטרה־לשעבר,

 18ה- מהמקום מקומות, בשני רק הוזז
 בגלל עליו, חרב עולמו אך ,20ה־ למקום
ב ארבלי־אלמוזלינו שושנה של הצבתה

 ארבלי את למנות והכוונה השני, מקום
 הילל היה כה עד הכנסת. כיושבת-ראש

 שעבר בשבוע לו. שמור זה שתפקיד בטוח
מגיע לא שלהיליל בדעתו, איתן פרס היה

 אך הכנסת. של ועדת־הפנים מאשר יותר
 וזה פרס, אצל לובי עשו הילל ידידי

 יושב־ראש תפקיד את להילל גם הבטיח
נרגע. והילל והביטחון, החוץ ועדת

 היתה שפייזר של קטנה פרטיות נקמה
נח שה#ניים למרות בן־מאיר. בדב
 שבן- לכך שפייזר דאג כידידים, שבים
הרא ברשימה הוצב שהוא ידע מאיר
 הוא הסופית וברשימה 32ה־ במקום שונה

.34ה־ במקום הופיע
 חשאי, יהודה בין היתה תחרות מעין

 העבודה, מיפלגת של ביותר החדש הח״כ
ברשי אשל. תמר הירושלמית ח״כ ובין
 37ה־ במקום חשאי הוצב הראשונה מה

 ירד השנייה ברשימה אשל. אחריו ומייד
 לצעוד המשיכה ואשל 38ה־ למקום חשאי

ירושלים איש של בהתערבותו אחריו.

 ברשימה אשל הוצבה ברעם, עוזר אחר,
חשאי. ואחריה 38ה־ במקום הסופית
 מיפלגת־העבו- של הצעירים מראשי אחד

 הראשד ברשימה הוצב רמון, חיים דה,
 טוענים, במיפלגה רבים .45ה־ במקום ,נה

 ברשימה ריאלי. אינו זה מקום שכיום
 שלכל ,52ה־ למקום רמון הורד השנייה
 התערב גור מוטה ריאלי. אינו הדעות

 רמון, את להעלות וביקש שפייזר אצל
.48דד המקום : היתה והפשרה

 מיפלגת־ מועמדי מכל מי לבחון מעניין
 בדיוק הסופית ברשימה מופיע העבודה

ב מלכתחילה, לו שיועד המקום באותו
 פרם, שימעון מלבד הראשונה. רשימה
 שמרו הרשימה, בראש ניצב שהוא שברור

 השישי, במקום בר־לב, חיים מקומם על
 השביעי במקומות שחל ומשה אדרי רפי

 כל גוננו שעליה נמיר, אורה והשמיני,
 שכח החיפאי הפרופסור רבין, אנשי
 ממחנה האחרונים בימים שעבר וייס,
 ורפי אשל תמר ח״כ פרס, למחנה רבין

סוויסה.
 הסערות
שיבואו

סע עוד לפרוץ עומדות בינתיים ולס ^
■  עורך־הדין מהרשימה: כתוצאה רות י

רי מקום פרס הבטיח שלו ליכאי, דויד
 מי ארד, נאוה .63ה- במקום הוצב אלי,

 שני ״מקסימום להיות לה הבטיח שפרס
 עומק עד נפגעה שושנה,״ אחרי מקומות
ה במקום הוצבה שארבלי מכך נשמתה

ש אחרי העשירי, במקום רק והיא שני
 כנימין התשיעי. מהמקום אליו הורדה

 שהיה קריית־ים, עיריית ראש אפרת,
ל והורד הראשונה ברשימה 48ה־ במקום
 להקים מאיים הסופית, ברשימה 61ה־ מקום

הרשימה. נגד קריות־חיפה את
ה שזו חגיגית הצהירו שהכל למרות

ה בעיית פיתרון מלבד הסופית, רשימה
 פרס ששימעון ספק אין הערבי, מעומד

לחו 25ה־ ועד לחצים, להרבה יכנע עוד
 עוד יהיו הרשימות, הגשת מועד דש,

 אבל טוב, מקום לעצמם שימצאו רבים
!■ ינאי יוסי בחוץ.

סיוון מועף
להוריד דרש פרס

שפייזר ממליך•
להבטיח יכול פרס


