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והקי אחדות־העבודה של ״האקטיביסטים״
 המחנה עם נמנים שכולם המאוחד, בוץ

 עד* זו בעמדתו לכת מרחיק רבין הניצי.
ומע לאומניות התבטאויות על הגנה כדי
הליכוד. ממשלת של שים

מנהיג 'יונה. :שמטדב ויקטור
 מיפלגה של העירוני החלק כנציג מפ״ם.

 הוא שמטוב היונים. עם נמנה הוא זאת,
 הידועה, יריב־שמטוב״ ״נוסחת מבעלי
 שר היה שמטוב גם אך בה. מחזיק ועדיין

 אבן וכמו הניצית, מאיר גולדה בממשלת
בעיות. שום עורר לא

 רמטכ״ל שהיה מי יונץ. :,ברלב חיים
 שר־ד,ביטחון, לתפקיד (בינתיים) ומיועד
 (במיל׳) האלוף עם יחד הגיש כאשר הפתיע

 על המערער מישפטי תזכיר פלד מתי
 אך אילון־מורה. של הביטחונית חיוניותה

יונץ. אלון. בתוכנית תומך הוא ברלב
 עובדים, שיכון מנכ״ל נץ. :אדרי רפי
 אינו ההסתדרותי המיגזר מן חבריו שכמו
 אדרי אך המדיני. בתחום להתבטא מרבה

 וכמו שפייזר, אליהו של טיפוחיו ינער הוא
 בעיה שתצוץ פעם בכל ינהג שפייזר
נץ. הוא אדרי מדינית.
 חברי רוב כמו יונץ. שחל: משה

 בין ללכת שחל מנסה לשילוב״, ״החוג
מ המידה על יתר להתרחק לא הטיפות,
״חו פעם מדי פרס. שימעון של עמדותיו

 דואג אך יונית, בהתבטאות שחל טא״
יונץ. הוא שחל מייד. עצמו את לתקן

 על לעמוד קשה 'ונץ. :משל ירוחם
טוע מקורביו ההסתדרות. מזכ״ל של טיבו
 משמיע הוא פעם מדי אך יונה, שהוא נים

שתפ נראה קיצוניות. ניציות התבטאויות
ו זאת, מחייב ההסתדרות כמזכ״ל קידו

יונץ. הוא משל בעתיד. גם זאת יחייב
 כבר מפ״ם. מאנשי יונה♦ :זכין רב

 הוועדה יו״ר גם היה בעבר. ח״כ היה
יונה. הוא זכין מפ״ם. של המדינית

 נעמ״ת. מזכירת נציץ. :ארד נאווה
 אינה ההסתדרותי מהמיגזר חבריה כמו

ב השמיעה המדיני. בתחום לעסוק מרבה
בממד אך ניציות, התבטאויות כמה עבר

 מזכיר גם כנראה, שיהיה, ומי תל־אביב,
 מפ״ם לשיתוף מתנגד שפייזר המיפלגה.

 נץ הוא היונית. תדמיתה בגלל .במערך,
 של שורה על השפעה לו ויש קיצוני,

לעמדתו. גוררם שהוא אחרים, מועמדים
 מחוז כמזכיר יונץ. ברעם: עוזי

הנושא ניצי, מחוז שהוא במיפלגה, ירושלים

 כולה, המיפלגה מזכיר למישרת עיניו את
 נציון להיות לעצמו להתיר ברעם יכול

 הוא לשילוב, _בחוג חבריו כרוב יונץ. או
יונץ.

 מזכיר שהיה מי נץ. נחמקין: אריק
 שם מקומו את שפינה המושבים, תנועת
 הדר של מקומו את תופס הוא הדר, לעמוס
 מד,מצ־ יהיה גחמקין קיצוני. כנץ בכנסת

נרחבת, בהתנחלות ביותר הנלהבים דדים

ה זו במיפלגה והיחיד העבודה, מיפלגת
 האפשרות בזכות פעם מדי להתבטא מוכן

 פעם מדי יש לו גם שלישית״. ״מדינה של
 חוק על בהצבעה כמו בטיחוניסטי, טיק

הבדואים.
 מפ״ם, נציג יונה. ואתר. מוחמר

המוצב היחיד הערבי הנציג הנראה וככל

 רוב כמו המערך. ברשימת ריאלי במקום
יונה. — במפ״ם חבריו

דימו עיריית ראש נץ. :אמיר ז׳אק י
 מיוצאי הוא גם ארבלי-אלמוזל״נו, כמו נה.

 וגם העבודה, אחדות של העירוני הפלג
 נמנה ארבלי־אלמוזלינו, כמו שלא. נץ. הוא

רבין. מחנה על אמיר
 של האירגון איש נץ. :,הראל רץ אה

שימעון ומנאמני רפ״י ממקימי המיפלגה,

נץ. שהוא מתברר
מ מפ״ם, איש נציץ. רון: אימרי

 אחד המיפלגה. של הימני האגף מנהיגי
בתוכ ומהמצדדים חזן, יעקב של מנאמניו

 הצעיר השומר את דחף רון אלון. נית
 ובביקעת־הירדן. ברמת־הגולן להתנחלות

נציון.
 רפ״י מאנשי נץ. כר־זוהר: מיכאל

 ומחבר מרצה פרס. של אמונו איש לשעבר,
 .את הקים וסיפרי־מתח. פוליטיים ספרים

 לממד צעירים לגייס שנועדה ״החבורה״,
נץ. בהתנחלויות. לתמוך ושהחלה לגה,

 גם באר־שבע. נציג נץ• פבג: אורי
 מזכיר היה במיפלגה. החדשות מהפנים הוא

 של ויריבו בבאר-שבע, הפועולים מועצת
נץ. הוא סבג נאווי. אליהו ראש־העיר,

 יו״ר פרס. מאנשי נץ. :סוויסה רפי
 ומי מזכרת־בתיה־עקרון, המקומית המועצה

 של הכספים העברות שיטת מחושפי שהיה
 ומיפלגתיים. דתיים למוסדות מישרד־הפנים

נץ. הוא סוויסה
 עיריית- ראש נץ. :נחמיאס אהרון

המקו והמועצות הערים ראשי כמו צפת.
הוא נחמיאס גם בגליל, היהודיות מיות

 יחזקאל של חברו נץ. :נעים רענן1"
 בתנועת- החדשים המושבים ממייצגי זכאי,

 מושבי של הקניות אירגון יו״ר המושבים.
נץ. הוא נעים הגליל.

מ מפ״ם, איש יונה. פדר: נפתלי
 היה זאת. בפיפלגה העירוני המיגזר מייצגי

 ברשימה, מרוחק למקום ונדחק חבר־כנסת
יונה. הוא פדר בכנסת. התבלט שלא לאחר

 לייצג נבחר יונה. :חליילה חמד
 סכנין תושב הערביים. המיפלגה חברי את

 במוע־ הערבית המחלקה ומנהל שבגליל,
 נדחק המערבי. הגליל באיזור צת־הפועלים

 לא הנראה ככל אך ״מכובד״, למקום
יונה. ריאלי.

 נשות את מייצגת נץ. :סולודר עדנה
 קיבוץ מזכירת היתד. המאוחד. הקיבוץ

 גם המאוחד, הקיבוץ אנשי כל כמו גשר.
נץ. היא

הקבוצות איחוד איש נציץ. :נחמן,רז

חריף צור, ארד,
נציון נץ, נציוניוז,

 ההונב ברקת או ־ ״,השט ״הציבוו שד אמונו את מבקש המעון
ברשימה רוב יש לביצים מלמדת: שרו ושימת־המועמדים שד

 ב״שובך״ שנמצא שמי אומרים העבודה לגת
 נץ להיות יכול אינו לווינסון יעקב של

נציון. היא ארד מוחלט.
ה- נציץ. גור: (מוטה) מרדכי

חטי מנכ״ל הוא שהיום לשעבר, רמטכ״ל
 אל־סא- במניעי חשד בכור, המכניקה בת

 הערבים את ש״דפק״ לאחרונה והודיע דאת,
 לאומני, להט חסר הוא זאת עם .1967ב־

נציון. בדרך־כלל.
מנ הוא בדרך־כלל נץ. :יעקובי גד

 המקום מן מדי רחוק להימצא שלא סה
 משתנות ועמדותיו פרס, שימעון ניצב שבו

 במיפלגה. הכוחות יחסי על־פי במיקצת
 הוא יעקובי גם הניצים, עם הוא כשהרוב

 הניצים. עם הוא הרוב היום מובהק. נץ
מחוז מזכיר נץ. שפייזר: אליהו
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נץ

הניצים. של הרפ״יסטי האגף וממנהיגי
 עיניו את נושא נציץ. :חריף מופה
 הקיבוצים איחוד מזכיר היה שר. למישרת

 עם לאיחוד תנועתו את והוליד והקבוצות,
מכתי ומעמדו עמדתו המאוחד. הקיבוץ

 יתמוך הוא גם נציון. הסיווג: את בים
בהתנחלויות.

 יוצאי של מנהיגם נץ. רוזוליו: דני
 הכוח המאוחד, והקיבוץ העבודה אחדות
 קיצוני. נץ הוא רבין, מחנה של המניע

 את ברמת־הגולן בהתנחלות רואה הוא
ילד־טיפוחיו.

ה על שנמנה מי יונה. צבן: יאיר
ה לפני .למפ״ם ועבר של״י במחנה ימין

 היוני. האגף על נמנה הוא במפ״ם בחירות.
 בכל להיכלל עזה תאווה לעיתים יש לצבן
מ הלאומי״. ״הקונסנזוס בתחומי מחיר

סנה. משה של דרכו ממשיכי
 שר- שהיה מי נץ. הילל: שלמה
בממש המיזרח עדות כמייצג המישטרה,

 היום, כן כאז הוא האחרונות, המערך לות
 מצדד נמצא לעיתים־קרובות קיצוני. נץ

 בוועדת־חוץ- בדיונים הליכוד בעמדות
וביטחון.
 ועדת-החי- יו״ר יונץ. נמיר: אורה

 שרת- להיות שביקשה הכנסת, של נוך
 העבודה במיפלגת בהתמא־ות החינוך.
 את והפסידה — רבין מחנה על הימרה

 בהת- אך כיונה, אמנם, ידועה, סיכוייה.
ש מה אין האחרונות בשנים בטאויותיה

יונץ. כך. על יעיד
 הנציג שהיה מי נציץ. :הרצוג חיים
 המומחים ואחיד באו״ם, ישראל של התוקפני
 חברות בארץ מייצג המערך. של להסברה

נציון. אמריקאיות.
ה העובד נציג יונה. :הכהן מנחם

 אחרונות. בידיעות טור ובעל במערך, דתי
 וכמו אבידור־הכהן, שמואל הרב הוא אחיו
מובהקת. יונה הוא גם אחיו

מ שהיה מי יונץ. אמוראי: עדי
כ בעיניהם ומוחזק העבודה אחדות אנשי
ב כלכליים בעניינים המערך דובר בוגד.
 בתחום לעסוק הירבה לא האופוזיציה, שנות

 נוטה לשילוב, החוג מן חבריו כמו המדיני.
יונץ. בכך. ״מגזים״ אינו אך היוני, לעבר

ב היונים דובר יונה. :שריד יופי

נץ. הוא הראל גם יעקובי, גד כמו פרס.
 המושבים ממייצגי נץ. :זכאי יחזקאל

 חבריו כל כמו בתנועת־המושבים. החדשים
נץ. הוא זכאי גם מתנועת־המושבים,

 איחוד ממייצגי נץ. :כץ־עוז אכרהם
 כץ־ המערך. ברשימת והקבוצות הקיבוצים

 רמת- לסיפוח התקיפים מהלוחמים הוא עוז
נץ. לישראל. הגולן

המאו הקיבוץ נציג נץ. צור: יע?!ה
 לאיחוד הביא חריף מוסה עם יחד חד.

 מחנה מראשי הקיבוציות. התנועות שבין
נץ. אלון. תוסנית ומנאמני רבץ,  החוג מאנשי יונץ. חריש: מיכה

 בהתמו- כישלון, סף על התנדנד לשילוב.
 מקומו על העבודה מיפלגת במרכז דות

יונץ. הוא גם חבריו, כמו לכנסת. ברשימה
ת: אלעזר מפ״ם, נציג יונה. גרנו

 האירגוני המזכיר היה הקיבוצי. האגף מן
 המרכז, לאיש בה ונחשב המיפלגה, של
יונה. השמאלי. לאגף נטיות עם

 מועצת מזכיר יונץ. כן־׳מאיר: דם
 של בריתו מבני יפו, תל-אביב פועלי

שעמדו מגלה ובמאמריו בספריו שפייזר.
יונץ. שפייזר. של מאלה שונות תיו

 החיפאי הפרופסור יונה. :וייס שכח
 בעירו המיפלגה מנגנון על לגבור שהצליח
 חריף מתנגד לכנסת. ברשימה ולהיכלל

 רבין. במחנה הבודדות היונים ואחת לפרס,
יונח.

 ב־ החדשות מהפנים נץ. :גיל יעקב
ו עיריית-ירושלים מועצת חבר מיפלגה.

 ברעם עוזי נגד התמודד קולק. טדי מאנשי
ירוש מחוז מטעם במועמדות לזכות כדי

נץ. הוא גיל השני. למקום והגיע לים,
 כור, מנכ״ל יונה. :בלומנטד נפתלי

 בממשלת סגן־שר־האוצר לתפקיד המיועד
 בעניינים להתבטא מרבה אינו העבודה.
ל מקורבים שהיו אחרים כמו מדיניים.

יונה. הוא בלומנטל לווינסון, יעקוב
 את שמייצגת כמי נץ. :אשל תמר

 וכמו העבודה, מיפלגת של ירושלים מחוז
 ברעם), עוזי (להוציא זה ממחוז חבריה כל

קיצוני. נץ היא אשל
 מייצג אירגון, איש גץ. :חשאי יהודה

להת מרבה אינו חשאי השרון. איזור את
זאת, עושה כשהוא אך עניין, בשום בטא

סבג
נץ

 לפני התנועה מזכיר שהיה והקיבוצים,
 את שייצג כמי חינוך. איש חריף. מוסד,

 יתגלה רז המאוחדת, הקיבוצית התנועה
סנציון.

 המישמרת מזכיר יונה. רימון: חיים
 ככל ריאלי. מקום להשיג שביקש הצעירה,

 ירכיב המערך אם רק בכנסת יהיה הנראה
 יונה. מהכנסת. יתפטרו והשרים ממשלה

■ ■ ■
ל לבחירות המערך רשימת יתוח ך
תרי בה יש כי מלמד העשירית כנסת ■
 ומחציתם מפ״ם, אנשי מחציתם יונים, סר

 נוספים שמונה העבודה. מיפלגת אנשי
 כ״יונץ״. כאן וסווגו היוני, לכיוון נוטים

 ניצים, 23נד פחות לא כוללת הרשימה
זה. לכיוון הנוטים שיבער■ ועוד


