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 יליד ),48( סוויסה רפי •

 גם מזכרת־בתיה, מועצת ראש מארוקו,
 אלק־ מסיבות בעיקר בנבון יתמוך הוא

טורליות.
 יליד ),48(כץ־עוז אברהם •

 יונץ, נחל־עוז, קיבוץ חבר תל־אביב,
לביקורת־המדינה. הוועדה יו״ר

 יצטרפו הראשון בשלב שכבר יתכן
 אליהו גם נבון אנשי של הראשון לגל

 שמרני, נץ ),52( שפייזר
 בישראל) נדיר ימני(זן אינטלקטואל

 של תל־אביב במחוז החזק והאיש
מיפלגת־העבודה.

 נוטר פרס, מאנשי שהיה שפייזר,
 בניגוד זנחו, שזה מאז המיפלגה, ליו״ר

 חיים עם במאבק קודמות, להבטחות
 רוב כמו העבודה. מזכ״לות על בר־לב
 במיוחד נלהב שפייזר אין נבון, תומכי

 חדור שפייזר המועמד. של מאישיותו
 ולתפקידים לשילטון רבה בשאפתנות
משע והאופוזיציה הכנסת ביצועיים.

 ולדעת לדעתו, מוות. עד אותו ממים י
 להשגת המפתח הוא נבון חבריו, כל

במדינה. השילטון
 גם הנראה, ככל יעשה, כמוהו
 וייס שבח הפרופ' מוצהר, איש־רבין

 בטלוויזיה, השבוע הופיע וייס ).48(
 לרשויות הבחירות תוצאות על בדיון

 שאחת בגלוי והצהיר המקומיות,
 מאי־הצלחת הברורות המסקנות

היטב מבין וייס פרסונלית. היא המערך

אמוראי ח״ב
יחסית יונה

 עשרות של המובנת תנות
 ,50־40 גילאי פוליטיקאים,

 לאייש בקוצר־רוח המחכים
 בכירות שילטוניות מישרות

 קבוצת כל הליכוד. את ולהדיח
 כאחד, וניצים יונים הזאת, הגיל

 עמוק תיעוב של ליחס שותפה
לליכוד.
 שאינם הפרשנים, ממעטים כיום
 לפני מתחת בנעשה להתבונן טורחים
 נבון. מועמדות על לכתוב השטח,

 על שומרים תומכיו שרוב העובדה
 מדבר, אינו עצמו ושהוא שתיקה,
 מתשומת־הלב הנושא את מרחיקה

הציבורית.
 להיות עומד נבון זאת, עם

 בפוליטיקה מרכזית לדמות
 קשר שום בלי הישראלית,

לכישוריו. או לאישיותו
■ ברעם חיים

מציאו איננה רבץ של שמועמדותו
 המדיניות, בהשקפותיו מתון הוא תית.

 קרובות גבון של עמדותיו זו ומבחינה
רבץ. של אלה מאשר יותר לליבה

 נבון לתומכי יצטרפו השני בשלב
ביניהם: יבלטו נוספים. רבים ח״כים

 איש ),51( זכאי, יחזקאל •
 מסורתי תומך נץ, תנועת־המושבים,

 הדיח שזה על היו״ר על הכועס בפרס,
מצומצות. מפגישות־התייעצות אותו
 אחדות־ איש צור, יעקב •

 נתיב־הל״ה, קיבוץ חבר ),46( העבודה
 מאוד התקרב צור רבין. ותומך נץ

 ברעם־ של דור־ההמשר לחבורת
העשוי במועמד הוא אף ורוצה אמוראי,

 ויתמוך הכלליות, בבחירות לנצח
בנבון.
 מתנועת נץ נעים, רענן •

המושבים.
 יליד־תימן, חשאי, יהודה •

ניציות. בעמדות הוא אף הנוקט

 זה שבשלב מאמינים נבון תומכי
 למועמדות להסכים עצמו פרס ייאלץ

 שאיבד ושרבין, הוותיק, ידידו של
 הכל יעשה סיכוי, כל היום כבר
 מקורביו .2 מס׳ של עמדה להשיג כדי

 שהופיעה ידיעה מכחישים אומנם
 על־כך נדבר כבר שהוא הזה, בהעולם

 ביודעין אומרים הם אבל נבון, עם
אי־אמת.

נבו! למען לחצים
 הבחירות במערכת בשמח שפעלו מיפלגת-העבודה, פעילי
 מתי מקום בכל כמעט נשאלו שהם מדווחים המקומיות, לרשויות

לראשות״הממשלה. המערך כמועמד נבון יוצב
 של כבד לחץ יצרה אשר אוניברסלית, ממש תופעה זוהי
גבון. למען הסניפים, מכל ובינוניים, זוטרים פעילים

 מסע-התעוררות לנווט כלל יתקשו לא שלו המערכה קברניטי
 פעילי״המערך בקרב אמיתית ערגה ישקף אשר נבוך. למען ענק

שמיר. יצחק בראשות הליכוד את להביס לדעתם, שיוכל, למנהיג

ן ״■ש ו ב נ ל  
 מערות שתי

 הוא גדורות:
ס א ר ו  ב

רא וי ■ן רב ו
 לפרס, רבה מחוייבות בעלי ח״כים

 סיעת־המערך יו״ר ),49(שחל משה כמו
 יו״ר ),48( יעקובי, וגד בכנסת,

 לשעבר, ושר־התחבורה ועדת־הכלכלה
 כבר ישתרבב ששמם מעוניינים אינם

 עם נבון. של החדש במערך זה בשלב
 להגיון נלהבים שותפים הם זאת,

 הנשיא של השדולה בבסיס העומד
 מהקבוצה פעיל לחלק ויהפכו לשעבר,

מינויו. אחרי החדש, למועמד המקורבת
 הטיפות בין מהלך עצמו פרס

 איש. להרגיז שלא כדרכו, ומשתדל,
 גם בהחלט תקינים יחסים מקיים הוא
 להחיות רוצים יועציו נבון. תומכי עם

 עם היריבות את האפשרית במהירות
 הרבים שונאיו כל את ללכד כדי רבין,

 מסביב ראש־הממשלה־לשעבר של
 שתיקתו שרק ברור לכולם אך היו״ר.

 פרס, את מצילה נבון של המוזרה
שעה. לפי לפחות

 האם נבון? יצחק שותק מדוע
 מתיבת־ חושש באמת הוא

 האם מסגרת)? (ראה פאנדורה
יותר? נוח לעיתוי מחכה הוא

 במנגנון ביותר מהימנים מקורות
 שנבון הזה, להעולם מסרו המיפלגה

ח״כי־העבודה של מכריע שרוב דורש
מיקרה בכל בו יתמכו מפ״ם אנשי —
 זאת, לעומת מראש. אליו יפנה —

 שנכון מבלי כזה, רוב לגבש מאוד קשה
מועמד. יהיה

 לשבור ינסו המובהקים אנשי־נבון
 בהזדמנות הזה מעגל־הקסמים את

 היטב יודעים מהם רבים הראשונה.
 שאין בלחצים, לעמוד בנוי איננו שנכון

 נושא. בשום במיוחד מקורית דיעה לו
 שהמועמד סבורים, אף מהם כמה

 לראשות־ למערך שיש ביותר המתאים
 פרס שימעון דווקא הוא הממשלה

עצמו.
 אינס האלה הנימוקים כל אך

האלק ההשערה כפני עומדים
 להתבדות (שעלולה טורלית
והשאם• הלא־רחוק), בעתיד

חריש ח״ב
רשמית מזדההפרסונלית מסקנהקישרי־חוץ


