
שיווין! שיש מואים הסודיים הסקרים
ס ושיגעון - והליכוד המעוו בין נו

לפני ה הושיג את להוניב מעוניין
פנימית חנינה של אנשווח שתהיה

 למתח כך ובעיקבות בשיבוצים סיבוך
קבלת־ההחלטות. אחרי יותר רב

 להתפייס
יוגי עד

 שיובהר כפי חשוב, סרס ^
 תסיים המסדרת שהוועדה בהמשך, /
 ארבעה. עד יומיים בתוך עבודתה את
 היה הוא להגדלתה. יתנגד הוא לכן

 רק אלא חלק, בה לקחת שלא מעדיף
 ברור אך ולאשרן. מסקנותיה את לקבל

 לו מאפשר לא בתנועה שמעמדו לו,
זו. מאחריות להתחמק

 המסדרת הוועדה הרכב על הדיונים
 היא החלו. כבר עבודתה שיטת ועל

 סיום אחרי מייד רישמית תתכנס
 אותה יפקדו לא אם ישיבת־הלישכה.

 שהיא סביר מדי, רבות מישלחות
 ביום המאוחר לכל עבודתה את תסיים

בבוקר. הראשון
 העבודה מוסדות יכולים לכאורה,

 התאריך כי החודש, סוף עד לחכות
 המועמדים רשימת להגשת האחרון
 30ה־ הוא המרכזית הבחירות לוועדת

מדוע? ממהר. פרס שימעון אך במאי.
וש שמשמיע המקובלת הטענה

 שעיכוב היא מקורביו, חוזרים עליה
 פתיחת את מונע הרשימה סידור

 איוש בעיות לדעתו, הבחירות. מערכת
 מיותרים לעיכובים גרמו הרשימה
 מניח, פרס מטה־הבחירות. בפעולת

 ולכן נפגעים, יהיו אפשרי סידור שבכל
 עתה כבר יחלו שהסיכסוכים עדיף

 יעיבו שלא כדי חודש, בתוך וייסתיימו
 סמוך עצמה, מערכת־הבחירות על
 תחילת עד נתפייס ״אם ביולי. 23ל־

 של חודשיים לנו יהיו יוני, חודש
 אמר שחשוב,״ מה וזה הרמונית, עבודה

הזה. להעולם פרס מאנשי אחד

 שמשום הרציניים, הסקרים כלומר:
 חוזים לעיתונות, מגיעים אינם מה

 הנוכחית. בכנסת ליחסי־הכוחות חזרה
ב קואליציה שהקמת ברור, לפרס

 קשה מאוד תהיה הנוכחיים תנאים
עבורו.

נבון? יצחק גם זה לעניין מודע האם
 במישרדו וגם פרס של בלישכתו

 ה״סקרים סביב שתיקה גזרו גור של
 ברור לא מכונים. שהם כפי השחורים״,

 מה אך העניין. בסוד הוכנס נבון אם
 אינו עצמו נבון אם גם לפרס: שברור
 שלא מהחלטתו בו לחזור מתכוון

 ברשימת 1 מס׳ המקום על להתמודד
 אוהדת שדעת־קהל הרי המערך,
 ברגע בצמרת חילופים של לרעיון

פרס. בעוכרי להיות יכולה האחרון,
 ייחתך שהכל פרס מעדיף לכן

השבוע.

 להפריד
מכסאוז שד

 כל את מכניסים כן, אם יך,̂ 
£ ריאליים? למקומות המועמדים \

 כל את ניסו כבר העבודה עסקני
 מקומות 60 על מדברים הם הטכניקות.

 מיספר — בלבד לעבודה ריאליים
 מעלים לא בהקיץ ההוזים שאפילו
 מפ״ם עם ביחד אפשרי. שהוא בדעתם
 שלא — ריאליים מקומות 68ב־ מדובר

 וגולדה אשכול לוי בימי גם למערך היו
מאיר!

 שסיעת מניחים, יותר הצנועים
 כוחה על תשמור לפחות המערך
 שתעלה או — מנדטים 50 — הנוכחי

 מנדטים. 55ל־ עד רצינית, עליה
 שמונה של גידול חוזים אלה גם כלומר:

 קיבל שהמערך מפני מנדטים,
בלבד. מנדטים 47 האחרונות בבחירות

 הרבה הם חסר־תקדים. ניצחון פרס
פסימיים. יותר

 כפי המסדרת, הוועדה עבודת ניתוח
 זאת, בכל מניח להלן, שייעשה
 שיובן כפי ריאלי. יהיה 55ה־ שהמקום
 לוועדה אין מכך פחות על בהמשך,
בכלל. דיון אפשרות המסדרת

 המקומות 55 בת המערך ברשימת
 שאינם רבים נכללים הריאליים

העבודה. למיפלגת משתייכים
 למפ״ם מובטחים 55 מקום עד

 מצטערים היום מקומות. שיבעה
 את אבל פרשה, לא שמפ״ם בעבודה
 הרביעי ביום להשיב. אין הגלגל
 את לאשר מפ״ם מרכז יתכנס השבוע

 שגם ונראה המערך, ברשימת מועמדיו
הפתעות. יהיו לא אצלם

 תדון לא המסדרת שהוועדה ברור
 אפילו או מפ״ם של הייצוג בצימצום

 כדי מועמדיה, של מיקומם בשינוי
הבחירות. ערב חריף משבר למנוע

 הסכמים ישנם מפ״ם, עם מלבד
 פרץ שיצחק נודע השבוע רק נוספים.

 שני פרם, עם הסכם על־פי יקבל,
 נציג ועבור עבורו ריאליים, מקומות

 ״הרשימה הפיקטיבית מהתנועה נוסף
 גם מובטח, אחד מקום הממלכתית."

 עוד לין. לאמנון הסכם, על־פי הוא
 העובד סיעת לאיש מובטח ׳מקום

הכהן. מנחם הרב שוב זה יהיה הדתי.
 ל״ע. לסיעת יינתן מקום עוד

 הדורשים הקולות מתרבים בעבודה
 הריאלי במקום יציג החדש שהשותף

 מעדיפים הם ורציני. צעיר מועמד
 צבי הרמת־גני עורך־הדין זה שיהיה

 בדיעותיו מתון בל״ע, ותיק עסקן ניר,
 חדשים בוחרים של גיוס יכולת ובעל

למערך.
 55 שביו מגלה, מהיר חישוב
המערך ברשימת הראשונים המקומות

 פרס שימעון חולם מה *¥ל
ת?  שהוא אומרים, יריביו ^בלילו

 של עבודתו שולחן את עיניו מול רואה
 ראש־הממש- בלישכת ראש־הממשלה,

 לו שאין אומרים, ידידיו בירושלים. לה
כלל. לחלום ויכולת זמן

 ולילה יום פרס עסוק אלה בימים
 גם והחלום המציאות מן בו שיש בעניין

 גאון שאפילו בשאלה מתלבט הוא יחד.
 תשובה: לה למצוא יוכל לא מתימטי

 55 על איש 70מ־ יותר מושיבים איך
כיסאות?

 ספק, ללא יהיה, הקרוב השבוע
 של האחרונות בשנים ביותר הקשה

 שימעון מיפלגת־העבודה. יושב־ראש
 הרכבת את לסיים ומנסה ממהר, פרס

שבוע. בתוך הרשימה
 ספורים ימים בתוך תיפול לכן

 מועמדי הצבת על הסופית ההכרעה
.11ה־ לכנסת המערך רשימת
 ליש־ תתכנס הקרוב החמישי ביום

על שתחליט העבודה כת־מיפלגת
_ 10 —נ

 ספורים ימים כעבור כבר כינוס־מרכז,
 יתבקש המרכז הבא. שלישי ביום—

 העבודה, מועמדי רשימת את לאשר
 תגיש הרשימה את לפניו. שתוגש
המסדרת. הוועדה למרכז

 חברי־ בידי יהיו החמישי ביום
 המחוזות. נבחרי של רשימה הלישכה
 אותם לשבץ תצטרך המסדרת הוועדה

 הרשימה במיסגרת שימונו החברים בין
 בוועדה שתוכרע זו — המרכזית
המסדרת.
המסדרת? הוועדה מיהי
 השנוא הגוף שזהו לכולם, ברור

 אלה. בימים במיפלגת־העבודה ביותר
 האחרון, הרגע של הפתעות יהיו לא אם

 ארבעת — בלבד מארבעה תורכב היא
 בפרס המדובר המיפלגה. של הגדולים

 בר־לב, חיים המיפלגה, מזכ״ל עצמו,
נבון. יצחק הפורש, והנשיא רבין יצחק

 של הרחבה שכל ברור, לארבעה
ל לעיכובים, תגרום המסדר הצוות

 לא וכאלה — פרס של יריביו
 מציעים — 110 הירקון ברחוב חסרים
 שלו. לחיפזון מקובל, לא נוסף, הסבר

יצ מפני בפחדו טמון ההסבר לדעתם,
 התמודד שלא הפורש, הנשיא נבון. חק
שתי על שומר העבודה, מנהיגות על
 ברור לא פרס. את מאוד המדאיגה קה

 תוכניותיו מהן נבון, זומם מה לפרס
 לשלוף מתכוון הוא ארנבת ואיזו

 לוועדת הרשימה הגשת ערב מכובעו
המרכזית. הבחירות

 במיפלגה מרכלים שעליה הארנבת
 דעת־הקהל, סיקרי ביותר. רצינית היא

 גבוהה, בתדירות עתה המתפרסמים
 למערך בולט יתרון על מצביעים

 פרס, של במגירה אך הליכוד. על-פני
 אחרים. סקרים גם יש בלישכתו,

 לפרס, רק מזמן הידועים אלה, סקרים
 כראש שמונה מאז ולאחרונה, —

 — גור למוטה גם מטה־הבחירות,
 הגושים שני בין שיוויון על מצביעים

והמערך. הליכוד

 אלוני שולמית עם הברית בזכות רק
 פרץ יצחק שפרשו, הליכוד וח״כי

 50ל־ המערך סיעת הגיעה לין, ואמנון
ח״כים.

 לנחם כדי שהוצעו הטכסיסים אחד
 55ה־ המקום שערי על המתדפקים את

 העבודה מיפלגת שאם ההבטחה, היה
 תיזום היא הבאה, הממשלה את תרכיב
 הנורבגי״. ״החוק בשם הידועה חקיקה

 מקומם את השרים יפנו זה חוק לפי
 המועמדים אליה ייכנסו ותחתם בכנסת
ברשימותיהם. הבאים

 אישר כבר העבודה מיפלגת מרכז
 הכנסת. של מניסיון אך זו, הצעה

 שחוק ולאנשיו, לפרס ברור העשירית
 יעבור, אם וגם בקלות. יעבור לא כזה

 להיפרד שרים לשכנע מאוד קשה יהיה
 שיובטח אפילו הפרלמנטרי, מכיסאם
 ,שהם מהכנסת המתפטרים לשרים
הממשלה. את יעזבו אם אליה ישובו

מני אובייקטיבים בחירות מומחי
עבור תהיה מנדטים 55ב־ שזכיה חים,

 שאינם לנציגים מקומות 12 מובטחים
בחש לוקחים אם העבודה. ממיפלגת

 של מקומו גם כבר שמובטח בון
 הרי ,1 מס׳ שהוא המיפלגה, יושב־ראש

 לאנשי מקומות 42 בסך־הכל שנותרו
העבודה.

חב יוכנסו המרכז, החלטת על־פי
 וגם המרכזית מהרשימה גם רים

 הלא — השונים והסקטורים מהסניפים
 של חלוקה לפי — המחוזות הם

סוג. מכל נציגים 21 חצי־חצי:
 על שתחליט היא המסדרת הוועדה

ש גם והיא המרכזית הרשימה הרכב
 המיפ־ מועמדי כל מיקום את תקבע

לגה.

 שוחטים
הקטנים את

 המרכזית? לרשימה מחוץ יבוא י
 המחוזות נציגי באים ראשית,

חיפה תל-אביב. מחוזות הגדולים.
מ


