
רבין בר־לב, נבון, הוועדה־המסדרת חברי
- מועמדים 70 נדחקים מקומות 55 לתוך

 שני אחד כל להכניס אמורים וירושלים
הכללית. לרשימה ריאליים מועמדים

 ביום הבחירות יערכו בתל־אביב
 הם הגדולים הסיכויים בעלי הרביעי.

 בן־מאיר רב נוכחיים, ח״כים שני
 מזכיר בר־זוהר. (״מיקי') ומיכאל
ברשי מתמודד שפייזר, אליהו המחוז,

 מבינים לא המחוז אנשי המרכזית. מה
 להיכלל יוכלו לא מנציגיהם ששלושה

הריאליים. 55 כץ
 הח״כים את בחר כבר ירושלים מחוז

חיפה, ומחוז גיל, ויעקב ברעם עוזי
 בין להכניס עשוי שניים, הוא אף שבחר —

 שבח הפרופסור — אחד רק הריאליים
וייס.

 העירוניים המחוזות שלוש מלבד
 יותר. קטנים מחוזות 11 יש הגדולים,

 הנגב מחוז בחירות. נערכו כבר בחלקם
 מחוז סבג. אורי הבאר־שבעי בח״ב בחר

 מיכה מגבעתיים, בח״ב בחר דן־צפוו
 במזכיר בחר אשקלון מחוז חריש.

בן־הרוש, יהודה אשדוד, פועלי מועצת
 במחוז אותנטי. פועלים נציג שהוא

 ח״ב נבחר הצפוני והשרון השומרון
 המערבי הגליל ובמחוז חשאי. יהודה
 מזכיר לשעבר חזיזה, יצחק נבחר

 כוח מנהל ועתה עכו פועלי מועצת
בכור. אדם

ה הרביעי ביום יבחרו האחרים
שבוע.

 שניים זו ברשימה יכנסו כן כמו
 סביר והקיבוצים, הקבוצות מאיחוד

 מקיבוץ כץ־עוז, אברהם אלה שיהיו
 כי אם גבע. מקיבוץ רז, ונחמן נחל־עוז,

 שבס שמעון נוסף: מתמודד ישנו
 שהגיע הטוען בגולן, אפק מקיבוץ

 רק יהיו לא האיחוד שנציגי הזמן
הארץ. מדרום

 קרוב יכנסו, המאוחר הקיבוץ מטעם
 הל״ה, נתיב מקיבוץ צור, יעקב לוודאי,
גשר. מקיבוץ סולודר, ועדנה

למושבים. יהיו נציגים שלושה
 אריק הוא ספק ללא שייכנס האחד

 נעים רענן של מצבו מנהלל. נחמקין,
 בעל מתמודד ברור. אינו מרמות־נפתלי

שלום. אפרים הוא סכויים י-
 אמור העבודה של הערבי הסקטור

 מי עדיין ברור לא נציגים. שני לקבל
 להניח סביר אר יבחרו, הם ואיך יהיו הם

מהגליל. ונוצרי מוסלמי אלה שיהיו
 חאמד ח׳ב עובדה: נקבעה כבר בצפון

 ערביי־ מטעם נבחר כבר חלאיילה
המיפלגה. למורת־רוח המערבי, הגליל

 מהמשולש לערבי יתנו לא בעבודה
 המערד שברשימת מפני ריאלי, מקום

 מפ׳ם ח׳ב מהמשולש: נציג כבר יש _
ג׳ת. מכפר ואתר, מוחמר

 שברשימת מראה, ביניים סיכום
 כבר מועמדים. 26 כבר יש הסניפים

שיידחקו חמישה זו ברשימה יש עתה

.55ה־ למקום מעבר
 הוועדה חברי כן, אם יעשו, מה

 חיפה, נציגות את יצמצמו הם המסדרת?
 למקום ידחק הערביים המועמדים אחד

 של שחיטה ותתבצע בלתי־ריאלי
הסטנים. המחוזות

 יותר: עוד גדולה תהיה השחיטה
 מקומות שני מועברים כמקובל,
 המרכזית, לרשימה המחוזות מרשימת

 הוועדה על־ידי עיוותים תיקון לשם
 המקומות שמיספר כך המסדרת.

 19ל־ לקטון עלול למחוזות שיינתן
בלבד.

 לקבוע שתשב המסדרת, הוועדה
 כבר תניח המרכזית, הרשימה חברי את

 מקומות 23 לה שיש מלכתחילה
פנויים.

 להיכלל חייבים המרכזית ברשימה
 החברות, של נציגות רביו, מחנה אנשי
 עסקנים העובדת, ההתיישבות נציגי

 — וגם מפרס בהבטחות שזכו אחרים
 חדשים מועמדים — להאמין לא

ה־זז. לכנסת
 השתעשעו חודשים כמה לפני

 הבאות שבבחירות במיפלגת-העבודה,
 שכולם המסדרת, לוועדה הקץ יבוא

 שיש טען, אף פרס בכולם. יבחרו
ב מהרשימה שני־שלישים להחליף

העשירית. כנסת
בכנסת העבודה שסיעת ברור, עתה

 שהיתה לזו מאוד דומה תהיה 11 ה־
העשירית. בכנסת

תגובות
שרשרת

 תתחיל המסדרת שהוועדה פני ^
 היא המרכזית, הרשימה את לסדר /

 על״פי נוסף: נתון בחשבון תיקח
 במקום שיוצב מי כל המרכז, החלטת
 לוועדת- הרשימה להגשת עד ריאלי,

 להתפטר חייב יהיה המרכזית הבחירות
 ממלא. שהוא נוסף ציבורי תפקיד מכל
 מהמקום אוטומטית יודח הוא ולא,

הריאלי.
 מעדיפה היתה המסדרת הוועדה

 ״כפל של בהגדרה שנכלל מי שכל
 בשלב אבל מהכנסת, יצא תפקידים'

ש שמי מניחים, הרשימה עריכת
 אחד, נבחר מתפקיד ביותר עוסקים
 מקום על־פני הכנסת את יעדיפו

השני. עבודתם
המרכזית? לרשימה כן, אם יכנס, מי

 העשירית, לכנסת הרשימה על־פי
 שולחן על מונחת תהיה אשר שהיא

כדלקמן: הוא הסדר המסדרת, הוועדה
 תיכנס ארבלי־אלמוזלינו שושנה

 אבא יבואו אחריה חברה. של תקן על
 רפי שחל. ומשה בר־לב רבין, אבן,

 שהוצב עובדים, שיכון מנכ״ל אדרי,
הוא אם להחליט יאלץ שחל, לפני אז

 עובדים. בשיכון או בכנסת נשאר
 הוא בעבר יחליט. מה ידוע לא עדיין

 יוכל לא הפעם מהכרעה. התחמק
זאת. לעשות

 למזכ׳ל מקום נשמר אחריהם
 קיסר, ישראל יחליף הפעם ההסתדרות.

 הפורש משל, ירוחם את החדש, המזכ״ל
מהכנסת. גם

 בכנסת לחברה. שמור הבא המקום
 אם גם ארד. נאוה זו היתה הנוכחית
שבמ הרי בהחלפתה, ירצו החברות

אחרת. עסקנית תבוא קומה
 ראש־ גור, מוטה הם בתור הבאים

 לתפקיד סיכויים ובעל מטה־הבחירות
 הממשלה את ירכיב המערך אם מרכזי,
הבאה.

 יעקבי, גד יבוא גור אחרי מייד
 אחד כל לפני עצמו את המציג

 אולי זר המערך. בממשלת כשר־האוצר
 יעקבי של חברו פרס, אך זאת, יבין לא

 מהאפשרות שבע־רצון לא מאוד ברפ׳י,
כל־כך. חשוב בתיק יחזיק שיעקבי

 לא שאולי שניים, הם בתור הבאים
 שעברו אחרי אך לכנסת, רבות תרמו

 אי־אפשר האחוזים 60 מחסום את
 הוא הראשון מהרשימה. להרחיקם

 למרות יחדיו. מחוג שפייזר, אליהו
 רבים בחוטים מושך הוא החלשותו,

 השני במיפלגה. שונים במוקדי־כוח
 שר־המישטרה הלל, שלמה הוא

לשעבר.

 נמיר, אורה חברה, תבוא אחריהם
 הכלכלן אחריה רבין. ממחנה גם שהיא

 חושב היה מישהו אם גם אמוראי. עדי
 60 מחסום את עבר שאמוראי שלמרות
שא הרי — להרחיקו יש האחוזים

 היחידי המיקצועי הכלכלן הוא ,מורא
 אגב, הבאה. לכנסת תציע שהעבודה

 להיות, עשוי אמוראי מסויימים בתנאים
שר־האוצר. סגן

 איש שריד. יוסי בא אמוראי אחרי
 למקום מהרשימה להרחיקו יציע לא

 דימונה, איש בא אחריו בלתי־ריאלי.
 לגרום עלול סילוקו אמיר. ז׳ק

 עם ולעימות קשות לתגובות־שרשרת
ייפגע. לא הוא לכן רבין,

 עשקנית, שמועה נפוצה באחרונה
 יושב־ראש ייעדרו הבאה שמהרשימה

 נפתלי כור של מועצת־המנהלים
 אהרון פרם, של ומקורבו בלומנטל,

 רוצים היו שונים שגורמים יתכן הראל.
 אך הבאה, בכנסת יכהנו לא שהשניים
 תיבת- לפתוח עלולה עתה דחיקתם

 על ישמרו שהם היא, ההנחה פאנדורה.
מקומם.

לפורש מקום
מפד״ל

 שני עוד מובטחים רבין מחנה ^
באחד המרכזית. ברשימה מקומות /

161 בעמוד (המשך

ליבאי קיסר, דיניץ, חדשים חכי״ם
פרס בשימעון כמובן, יתנקמו, והנושרים
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