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,מאחריהם?
 ר רישמי. באופן כלשהו בפורום הועלה

 במיזנון אך לובינג. לו עושה לא איש
 מזכירים הכנסת

 בשעה מפעם יותר
 של תכונותיו את

 שהמישרה, האיש
נת אומרים, כך

מידו על-ידי פרה
תיו.

 הדור ,65 בן הוא
ב שולט ומרשים.
 באנגלית, עברית,

 בגרמנית, בצרפתית,
ו בפולנית ברוסית,
 הפולי- המערכת את מכיר הוא באידיש.
 תומך ציבוריים, בתפקידים כיהן ליטית,

 בעבר דעתו את הביע הליכוד. במדיניות
צי ואחריות מוסר־עבודה כמו בנושאים

 הכנסת. לעבודת סדר הכנים והוא בורית,
תפ עמה על נוטלת רעיה, אשתו, גם

ציבוריים. קידים
 בין שנלחש שם אחת, לא שקרה כפי

 התגלגל במיזנון־הכנסת, לארוחה ארוחה
 שגם מאוד ייתכן לרוב. וזכה למליאה

ה באותו תתגלגל סבידור של מועמדותו
אופן.

שסיה־נהן: שלמה
ן  את העלו בחרות ירושלמים עולים ן
 הוותיק הירושלמי עורך־הדין של שמו **

 מבלי הבכיר. לתפקיד תוסיודכהן שלמה
 לתכונות להתייחס
 המכשירים ולתנאים

ל כביכול, אותו,
 שב- נראה תפקיד,
ההצ תידחה ליכוד

משי הסף על עה
מיפלגתיים, קולים

דווקא. פנימיים
ה הוא תוסיה-כהן

 של הרציני מועמד
 בהתמודדות הליכוד

 עיריית לראשות
סי לו שיש מניחים ובירושלים ירושלים,

 בבחירות קולק, טדי את גם לנצח כוי
 מסיבה הנוכחית. השנה בסוף שיערכו

 כאיש־חרות אותו להריץ רצו לא גם זו
 עור־ בלישכת החודש שיערכו בבחירות
כי-הדין.

פרח ׳הוזה

לו■: דויד

ו המטה הוקם ע
 ושר־השיכור ראש־הממשדה נו ך*
ב נזעלה שהיה האחרון הוא והבינוי יי

ברצי תועלת לנשיא שמועמדותו דעתו,
 שכבר יודע אינו עדיין בוודאי הוא נות.

בחירתו. למען שןפעל בכנסת, מטה הוקס
אנ על־ידי כמועמד שמו הועלה כאשר

 שמיר יצחק של למחנה המקורבים שים
 כדי נעשה שזה ברור היה מילוא, ורוני

 הירושה על מהמירוץ לוי את להוציא
 חבר דווקא כאשר אך החרות. בתנועת

 בחירת מטה את מקים הליברלית המיפלגה
 כאל לכך מתייחס אינו כבר איש לוי,

הלצה.
 איש נוימן, ניסן העסקים ואיש הקבלן

 ללוי. שדולה מקים כבר החל הליברלים,
 גרשון הקבלן של לשעבר שותפו נוימן,

 שהביא המארגן הכוח היה פרם, (״גיגי״)
 בוועידת מודעי יצחק השר של להצלחתו
ה הבחירות ערב הליברלית המיפלגח
 אחדים חודשים לפני לכנסת. אחרונות

 לסיעת תתקרב שנוימן במיפלגה, נטען
 הזה (העולם שריר אברהם שר־התיירות

 עם קשות העתכסך כך ובעיקבות ),2333
ש הכחיש נוימן שר־האנרגית־והתשתית.

 הוא השרים. אחד של לסיעתו שייך הוא
 בר,נ־ בתיק המיפלגה במרכז לזכות ניסה

 שהוא למרות ׳עצמאי. כנציג הלת־הסוכנות
 בכושרו ספק מטיל אינו איש נכשל,

 ודבקותו שלו השיכנוע יכולת האירגוני,
אבו נראית היא כשבהתחלה גם במטרה,

דה.
אידיאלי. מועמד הוא שלוי טוען, נוימן

הקאריירה של בשיאה ,45 בן רק הוא

 תנועת איש מארוקאי, הוא שלו. הפוליטית
 למיש־ אב הפיתוח, עיירות נציג תחרות,

בק רבה אהדה ובעל מרובת־ילדים פחה
תבו השנייה. ישראל שמכונה מה רב

 האישית, הצלחתו וסיפור האישיות נותיו
 נופח יוסיפו בבניין, עבודה שתחילתה

לבית״הנשיא. חדש
 ב־ אחת קאדנציה לוי יסיים כאשר

 לחיים לחזור יוכל הוא הנשיא, מישכן
 כל הליכוד. בראש ולהתייצב הפוליטיים

 יתחוללו לא אז שעד הנחה מתוך זאת,
 של ובהרכב במבנה מרחיקי־לכת שינויים

בארץ. השילטון
 מהחיים לוי עתה ייצא אם נוימן, לדעת

 יקח ולא כוחו, בשיא כשהוא הפוליטיים,
 הוא היום־יומי, הפוליטי במישחק חלק

 מזכר כמנהיג שנים המש בעוד יתקבל
 דומיננטית וכאישיות הליכוד של ונבחר

הישראלית. בפוליטיקה
 משיקולים שותפים, נוימן של להערכתו

 היי בתנועת לוי של יריביו גס שונים,
חרות.

טכ בהכנות החל כבר הפעלתן הקבלן
 אנשים עם נפגש הוא למיבצע. ניות

 הצליח הוא ולטענתו ללוי, המקורבים
 נוימן טיעוניו. בסידרת אותם לשכנע
 תתנגד לא הליברלית שהמיפלגה מעריך

במו בקרוב יעלה הוא שאותה להצעה,
ית לא עצמו לוי לדעתו, התנועה. סדות

 כשיראה וכמה כמה אחת על לכך, נגד
 בליכוד רק לא בתמיכה יזכה שהרעיון

 אצל אף ואולי כולה, בקואליציה אם כי
שגם ספק אין האופוזיציה. מחברי חלק

 תכונות יש מנתניה ׳הליברלים ח׳׳כ *5
 יליד הוא נשיא. להיות וטובות רבות /

 גילו. מכפי צעיר נראה ,58 בן ירושלים,
הנו שיטת־חינוד בעל לחינוך, ד״ר הוא

 הרך. בגיל שפות ללימודי שמו את שאת
 בכנסת ידוע הוא

 ר פשרן בחייכן,
 פרח בעל-סבלנות.

 עדות בן גם הוא
שכול. ואח המיזרח
 מאז מנסה, הוא
הנו לכנסת נבחר
 ב- לזכות כחית,

 לו, שיאה תפקיא
 מסגן־ החל לדעתו.

והתר שר-החינוך
 סגן־יו־ דרך בות,

השי השר לתפקיד ועד שב־ראש-הכנסת
 הליברלית. המיפלגה של שי

לנשיאות ירוץ שהוא כדאי שאולי הדעת,
 בבדיחות לו, אמרו במיפלגתו חברים

 לנשיאות ירוץ שהוא כדאי שאולי הדעת,
 הוא במיפלגה. תפקידים על יתמודד ולא

 שישקול והודיע ברצינות, הרעיון את קיבל
בחיוב. אותו

 כוח חסר שהוא היא פרח של הבעיה
ש טוען שהוא למרות במנגנון־המיפלגה,

ב גם בו. תומך ובחטיבה במרכז הרוב
 ברצינות- אליו מתייחם לא קואליציה

 והוא בגין, על מקובל הוא לדבריו, יתר.
 את לקבל יוכל שלא מדוע רואה אינו

רם־המעלה. התפקיד
תכ של רשת מציג הוא לכוחו כהוכחה

 לדעתו, במיפלגה. חבריו נגדו שטוו כים
 להחליש כדי אמצעי בשום בוחלים לא הם

 סוחף שהוא יודעים שהם משום אותו,
חברי-מיפלגה. אחריו

ליו: שימחה או
 ושר־החקל- נסעםגן־ראש־הממשלה ק ^

 ניתוח- לעבור ארליך, שימחה אות, *
 יריביו הפיצו וכבר בארצות-הברית, לב

ארו למנוחה זקוק יהיה שהוא במיפלגה
עבודתו. בסידרי לשינוי ואולי כה,

 נבחר היד. אם שמחים היו השרים חבריו
תפ על להתמודד יכולים היו כך כנשיא.

 המים־ מנהיג קיד
 ר הליברלית, לגד,
 תפקיד על אף אולי

הליכוד. מנהיג
 לא איש בפועל,

 ארליך עם דיבר
 למרות הרעיון, על

 כמועמד ששמו
ל שיזכה טיבעי,
 מופץ בגין תמיכת
 ל- חבריו על-ידי

 הראשון מיפלגה.
 דויד הפירסומאי היה שמו את שהעלה
 עדיין ארליך המיפלגה. חבר אדמון,
 הזמן זה אין ועתה בארצות־הברית, שוהה
כך. על איתו לדבר
 לתפקיד, טובות תכונות אומנם לו יש
 אומרים שני, מצד ).68( מבוגר די והוא

ה המילה את אמר לא שהוא מקורביו,
לדע הניתוח, אחרי בפוליטיקה. אחרונה

 לזירה ישר יותר בריא יחזור הוא תם,
הפוליטית.

ודדי: אהרון
קצין־ של שמו הועלה כמיקרה

 כמועמד לשעבר רגליכדוצנחנינדראשי /
 ב־ בו, התומכים הנשיא. לתפקיד מתאים

בליכוד, ואף תחיה
 זאת עושים לא

 מורה שהוא מפני
 אלא לגיאוגרפיה,

 איש שהוא משום
מבו קיצוני, ימין
הצנח יחידת גרי
 שרון אריק של נים
ב מתגורר ,101

 ברעיון תומך גולן,
השל ישראל ארץ
ה את ומייצג מה,

גוש־אמונים אנשי של החדשים ערכים

הירוק. לקו מעבר והמתנחלים
 בכנסת. ממשי לובי אין דוידי לאהרון

 ובתפיסת- הפוליטית במפה שמביט מי אך
 יכול חברי-הכנסת, מרבית של עולמם

 של רישמית הצגה דעתו על להעלות
 יהיה כנשיא דוידי אהרון כמועמד. דוידי
 מאז בישראל שחל למהפך המובהק הסמל

ששת־הימים. מילחמת

הוצוג: חיים
 של בשמו נקב לא שאיש מרות ^
 רישמי באופן הרצוג (״ויוויאך) חיים /

 להוסיף שמנסים מי יש לנשיאות, כמועמד
 שמדברים אלה המועמדים. לבורסת אותו

שלמ מסבירים בתכונותיו, ומרחיבים בו,
 זוכה הוא העבודה מתנועת בא שהוא רות

 הציבור של בחלקים גם רבה לפופולאריות
 — ראשית המערך. עם מזדהים שאינם
 של אביו את הזוכרים החרדים, בחוגי
 בקרב — שנית ראשי. רב שהיה הרצוג

 אותו המכירים בעולם, ויהודים ישראלים
 כשגריר מהופעותיו

ומ באו״ם ישראל
הטלוויז ד,פרשנות

 נותן שהוא יונית
 לים. ומעבר באן

 המקורבים ח״כים
ש סיפרו להרצוג

יהו וגם דתיים גם
 בעלי מחו״ל, דים

 פגו ימנית, השקפה
 ממנו וביקשו אליו

מועמ את שיציג
דותו.

 על עונה הרצוג של האישי הרקורד
 מתקרב הוא לתפקיד. הכלליות הדרישות

 מצרי. ממוצא לאשה נשוי הוא .60 לגיל
 שתיעד צבאי ופרשן לשעבר אלוף הוא
 ומקובל מוכר הוא ישראל. מילחמות את

 פועלים ואשתו הוא בחו״ל. ובעיקר ^ארץ
 רבות. ציבוריות במיסגרות להתנדבות

 מלבד שולט במיקצועו, עורך־דין הרצוג,
גר יידיש, צרפתית, באנגלית, גם העברית,

 ויהיה ישיבה בוגר הוא וערבית. מנית
 כאיש מוכר הרצוג הדתיים. על מקובל

 השובה מרתק, שיחה איש נעים־הליכות,
 רחבה השכלה בעל הוא שומעיו. לב את
המערב. תרבות ובן

 יליד הוא מוצאו. היא הרצוג של הבעיה
הקואליציה וגם שהמערך זמן כל אירלנד.

בכך. יתמוך בגין, מנחם ראש־הממשלוו,
 פועל הוא זה שבעניין מכחיש נוימן

 הליברלית. במיפלגה שריר סיעת בשם
וב במחשבותיי עצמאי שאני ״יודעים

',מעשי  שכאשר ברור אך אומר. הוא /
 מובטחת הליברלים, לתמיכת יזדקק הוא

שם. ממקורביו עזרה לו
ל יצא כבר לוי דויד לבחירת המטה

מת מצומצם עוזרים וצוות נוימן דרך.
 ח״כ כל עם הרעיון על לשוחח כוון

 תפגש הראשונית, התהודה אחרי בנפרד.
 לו ותציע מהליכוד שרים קבוצת איתו

מועמדותו. את שיציג רישמי באופן
 על מגיבים אליו הקרובים לוי אנשי
 יגיב כיצד ברור לא בקרירות. הרעיון

 זמן בתזך כשיראה שלהם, השר כך על
 ועדת־ מסקנות תוצאות יהיו מה קצר

 הפליטים במחנות הטבח לעניין החקירה
בביירות.

קלו סיכוייו ספרדי, מועמד אחרי תרים
 לרוץ יסרב הלל אם שני, מצד שים.

 הר־ מטעמו, מישהו להציג ירצה והמערך
 להתקבל שיכול מצויין מועמד הוא צוג
בקואליציה. חלקים על גם

 איש כך. על מדבר לא עצמו הרצוג
 העלה לא ממפלגתו ואיש אליו פנה לא
 שהח״כ ברור פומבי. בפורום שמו את
 דואגים מקורביו עצמו. את יציג לא

ומבק אליו פונים שאזרחים בשמו לספר
 בכנסת ח״כים יש למירוץ. שיכנס שים

 את יעקם לא שהוא להישבע שמוכנים
 חבר על-ידי בפומבי שמו יועלה אם פניו

 מעט להינפש ירצה שהוא יתכן לסיעה.
 לא שהחלים אחרי בעיקר מהפוליטיקה,

מהתקף־לב. מזמן

נבון: יצחק
 אך לחלוטין, מטורף נשמע רעיון ר*

שונים. מכיוונים תומכים לו יש *
תת הקרובים שבחודשים היא ההנחה

 בעיקבות פוליטית רעידת-אדמה חולל
ה לעניין ועדת-החקירה מסקנות פירסום

 הפוליטי המימסד במחנות־הפליטים. טבח
 מדו״ח כתוצאה בהלם, בטיפול עסוק יהיה

קרו לבחירות הסיכויים כהן. יצחק השופט
 לא הפוליטיים המחנות יצטמצמו. בות
 נשיא בבחירת גם לטפל מסוגלים יהיו

 יראה נבון חדש.
 מסביבו קורה מה

 מכוונתו בו ויחזור
להתפטר.

 ורד שר־המיסחר
 פת, גידעון תעשיה,

פומ ביטוי נתן אף
 כאשר לכך, בי

 מאוד שיתכן אמר
 לא דעודהקהל כי

 ללכת. לנבון תיתן
 שימעוןפרם הקהל,

כ מנבון חוששים קואליציה, אנשי וגם
ש עליו ילחצו העבודה, מיפלגת מנהיג
נוספת. לקאדנציה ירוץ

ב יש בלתי-סביר. נראה הרעיון כרגע
ה לציבור שצפוי שמד, החושבים כנסת

 כל-כך הוא הקרובים בחודשים ישראלי
 נראה בו, יחזור נבון כי שהרעיון מטורף,
הנסיבות. בתוקף ביותר הגיוני

■ צימרין ציון גן־


