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 אגודת־ישואר:

הרוטציה נחר
 העבודה:

נבון? יעשה מה
 מב״ם:

ואשים שני
 חדש:

חוש אין
 יותר הרוצה בכנסת מיסלגה ץ ^

 מאגודת־יש־ הבחירות \£בהקדמת
 עשתה זאת תכליתית מיפלגה ראל.

 על חתמו שלה והח״כים חמור, מישגה
 מהם שניים המחייב רוטציה הסכם

דבר רק הקדנציה. במהלר להתפטר

שפירא
 בחירות הרוטציה: את למנוע יכול אחד

מוקדמות.
 מוקדמות לבחירות בדרך אך

 הישגים להשיג אגודת־ישראל מבקשת
 הם ההישגים האפשר. ככל רבים

 למשש שאפשר כאלה בדרך־כלל
 דורשים פשוטה: היא הטכניקה אותם.
 בו אין וכאשר אידיאולוגי חוק לתקן

 מוכנים מספקת, קואליציונית תמיכה
 הכספיות ההקצבות בהגרלת להסתפק

 שפירא, אברהם לתלמידי־הישיבות.
 התגלה המיפלגה, לראשות שהוצנח

זאת. בטכניקה אמיתי כאמן

 מה תטי״:
חצה שגאון

 להיגמר עשוי תמ״י של סוס ^
 פשוטות: הן לכך הסיבות נקרוב.1 1

 לבנות הצליחה לא הזאת המיפלגה
 הסקרים ותוצאות ממש, של סניפים
 המיפלגה, ראשי מדאיגים. הם לגביה

 אהרון והח״כים אוזן אהרון השר
 נושאים רובין, ובן־ציון אבו־חצירא

 הקודמים, לבתיהם מתגעגעות עיניים
 כולם על ובמפד״ל. העבודה במיפלגת

 פואד התנועה, מזכ״ל של צילו מרחף
 כתר־מנהי־ לעצמו התובע בן־אליעזר,

גות.
 תמ״י של גורלה תלוי למעשה,

 נמצא שאינו מיליונר של ברצונו
שבשווייץ. בז׳נבה יושב אלא בישראל,

נאמן
 לשני שיצטרף נאמן, יובל הפרופסור

 הקיצוני בימין אחרים פרופסורים
 משה — החרות תנועת של ביותר
 פורת חנן הח׳ב לפני רום. ויוסף ארנס
 חברו אל להצטרף פתוחה הדרך תהיה
דרוקמן. חיים

 את המטרידה ידת־הדדדות ךץ
לתוכ נוגעת העבודה מיפלגת1 1

נבון. יצחק הפורש הנשיא של ניותיו
 גרמה נבון של הבאים צעדיו שאלת

 ביותר, המוזרה הברית להיווצרות
 בדעתו להעלות יכול היה לא שאיש

 יו״ר בין הזמנית הברית כמוה: שתיתכן
 המתמודד ובין פרס שימעון המיפלגה

 מרדכי הח׳׳ב אפילו רבץ. יצחק הנצחי
 שהוא מסתיר שאינו גור, (״מוטה״)

 לראשות־ כמועמד עצמו רואה
 השאלות בכל בפחד שותק הממשלה
במיפלגה. פנימיים לעניינים הנוגעות

 על נבון יצחק שומר בינתיים אך
 — מאיימת או מרגיעה — שתיקה

 של קולות משמיעה ומיפלגת־העבודה
מוכן פרס שימעון עצמי. ביטחון

נבון
 יש והפעם הבחירות, להקדמת פיתאום

 יכול שהוא מעודד סקר אפילו לו
 המיפלגה פעילי לפני עליו להצביע

תיקווה. מקור כעל

גור
 התמד שום אין במיפלגת־העבודה

 על וניצים יונים בין רצינית דרות
 אין המיפלגה. של המדיניות התפיסות

 או הכלכליים הפיתרונות על תהיה גם
את מפריע פעם מדי החברתיים.

שינוי:
רוו״צמן מחנים

 הזאת הקטנה המרכז מיסלגת ך*
ת ר כ  מנהיג רבה. עייפות ^נ
 רובינשטיין, אמנון הח״ב המיפלגה,

 בעיסקי והולך גובר עניין מגלה
 של השני הח״ב אביו. של הקבלנות

 כרגיל מציג וירשובסקי, מרדכי שינוי,
 תל־ עירית לראשות מועמדותו את

 כמובן, מאמין, אינו וירשובסקי אביב.
 בכך האמין לא שהוא כפי יזכה, שהוא

 הוא הפעם אבל הקודמות, בפעמים גם
 מאמין, שהוא פנים מעמיד אינו אפילו
 לצורך רק נעשה התרגיל שכל וברור

יציאת־ידי־חובה.
 וייצמן, לעזר שינוי מחכה למעשה,

הנווה את סוף־סוף לעזוב שיואיל

 רב־הפירסומת הח״ב היחסית השלווה
 הוא כי טוענים, תומכיו שריד. יוסי

 ממיפלגת לפרוש למעשה החליט
 מרבה עצמו הוא ואילו העבודה

 כפולות־משמעות הצהרות להשמיע
זאת. בשאלה

סרס

 היום מדאיגות מיפלגת־העבודה את
 ככל שיקדימו בחירות, מערכות שתי

 הבחירות לכנסת: הבחירות את הנראה
והבחירות המקומיות לרשויות

יבין

 לפנות מסרב משל ירוחם להסתדרות.
 במיפלגת־העבודה ורבים מקומו, את

 הוא משל של כהונתו שהמשך סבורים
 על הליכוד להשתלטות בדוק מירשם

 האחרון המוסרי מעוזו — ההסתדרות
המערך. של

 מוכן המערך כי ההצהרה למרות
 שימעון אבד לא הבחירות, להקדמת

 להקים יוכל הוא כי תיקוותו את פרס
 הזאת. בכנסת עוד בראשותו ממשלה
 נותן אינו הוא כבעבר, שלא הפעם,
 הפרלמנטריים לתרגילים פומבי

 לכך להביא מקווה הוא שבעזרתם
 את תאבד בגין מנחם של שממשלתו

שלה. הרוב

וירשובסקי
 מיפלגת ויקים בקיסריה שלו השקט
 שינוי גם תוכל שבה סימפטית, מרכז

 וחברו שרובינשטיין העובדה להשתלב.
 כמו בדיוק שוב, מחכים וירשובסקי

 מין שיקים לגנרל שנים, שש לפני
 חושבים הם להם. מפריעה אינה ר״ש,

 ,1 מס׳ ד״ש של השגיאות מן שלמדו
.2 מס׳ בד״ש יחזרו לא והן

 המאוחדת הפועלים יסלגת̂ 
 אידיאולוגי בוויכוח עתה ^/מוטרדת

 רבים קולות ישיג המערך האם חשוב:
 1 ה־ז לכנסת בבחירות יתמודד אם יותר

 שמיפלגותיו או הנוכחית, במתכונתו
 ירוצו אם יותר רבים במנדטים יזכו

 לחוד מפ״ם כלומר: ראשים״, ״בשני
לחוד. העבודה ומיפלגת

 ורוב מפ״ם של המזכירים ארבעת
 להוציא — המיפלגה של חברי־הכנסת

 דוגלים — פדר ונפתלי רון אמרי
 נתמך רון אמרי המערך. מן בהיפרדות
 אדם על־ידי במערך, להשאר בעמדתו,

 חזן, יעקב זהו במפ״ם. רב־השפעה
.80ה־ גיל את עבר שכבר
 המדיניים המזכירים יתעקשו אם

 מפ״ם, ועידת עשוייה וחברי״הכנסת,
לאשר אחדים, חודשים בעוד שתתקיים

רו?
 בשני ״הליכה של הטקטי הצעד את

 הוא, כזה צעד בעד ההיגיון ראשים״.
 ימנית להיות תוכל שמיפלגת״העבודה

 קולות לאסוף כדי שתרצה, ככל וניצית
 כמה עם שמפ״ם, בעוד הימין, מן

 השמאל. קולות את תאסוף תוספות,
 פגישה תיערך הבחירות אחרי

מחודשת.

רץ:
להיות רא איבה

 אלוני שולמית ברת״הכנסת̂ 
 עצמאיים. ממאבקים עייפה כבר1 1

 תחליט מפ״ם אם מחכה. היא עכשיו
 תישאר היא גם — במערך להישאר
 את לעזוב תחליט מפ״ם אם במערך.
 המערך, את תעזוב היא גם — המערך

 שני לתוכנית בחפץ־לב ותצטרף
 לחזור כדי מפ״ם, של הראשים

 אחרי העבודה למיפלגת ולהצטרף
הבחירות.

 נירוג שדי:
שוגים רצונים

חלקה **ץל״י ת  פלגים לשני נ
ם ה ש *  הגודל, מבחינת אולי שווים /

 הכוונות מבחינת לא בוודאי אך
הפוליטיות.

 כהן רן עומד האחד הפלג בראש
 הם מק״י. ויוצאי מפ״ם יוצאי ועימו

 מפ״ם לפרישת בקוצר־רוח ממתינים
 יפרדו שאם להם, נרמז מהמערך.
 יובטח ערפאת' עם שנפגשו ״מאותם

תיפרד לא אם מפ״ם. בשולי מקום להם

 הישרא־ הקומוניסטית מיסלגה ך•
 במערכת לא וגם חדש, אין **לית
 בחזית שותפיה עם שלה היחסים
 בין קרע היה כאשר ולשיוויון. לשלום
 מילחמת־ בתקופת סוריה, ובין אש״ף

בחד״ש גם הדים לכך היא הלבנון,

וילנר

 אוחה עתה אך עצמה. ברק״ח ואפילו
המשבר.

 במיקצת חוששים הקומוניסטים
 תרגיל שערך ביטון, צ׳רלי משותפם

 כי לו הובטח שבסיומו מוצלח, פרישה
 חד״ש ברשימת מקומו לו יישמר
חד״ש תמצא לא אם הבאה. לכנסת

ביטול

 למיפלגה, מחוץ אחר יהודי מועמד
מקומו. על ביטון צ׳רלי ישמור

 גם שינויים יחולו לא כי נראה
 מאיר הוותיק והח״ב הרשימה, בראשות

 הראשון. במקום לעמוד ימשיך וילנר
 יהודי מנהיג שום הצמיחה לא רק״ח
 הרשימה, בראש לעמוד היכול אחר

 כך על רציניים עירעורים אין ועדיין
 המיפלגה בראש לעמוד צריך שיהודי
הזאת.

 גם אליה יצטרפו הם מהמערך, מפ״ם
כך•

 המועצה ראשי נמצאים השני בפלג
 ישראלי־פלס־ לשלום הישראלית

 הדנים של״י, שמאל וקבוצת טיני
 דגל שתניף תנועה להקים אם בשאלה

 בעלת תנועה או השלום, של — אחד
 תחומים הכולל יותר, רחב מצע

 המתכונת על־פי וכלכליים, חברתיים
באירופה. הירוקים תנועות של
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