
ושובל הורביץ
30ו־ 20 ביו ,6 מסי

אבו־חצירא
12 מסי

 לעשות צוינים אינם הם לתחמן. לתנך, רהתווצץ, צוינים אחוים דאגות. איו להם
מובטח ו2ה־ בכנסת מקומם דמוקוט״ם. הליכים על לסמוך צריכים חם אין דכו.

.12ה־ בכנסת ח״כים יהיו הם
הארץ. ברחבי יתרוצצו לא לשם־כך

 יצטרכו לא לחברי־מרכז. יתחנפו לא
מה על הסברים ולתת לסניפים לזחול
.11ה־ בכנסת שעשו ופעולות לכים
 כספים להוציא חייבים יהיו לא הם

ובטל ברדיו בעיתונים, פירסומת על
וויזיה.
 לירושלים, לעלות יצטרכו לא הם

 ולבקש המרכזית, לוועדת־הבחירות
 כוח, יבזבזו לא למיפלגתם. ושם אות
 עם־ישראל את לשכנע ומאמצים זמן

ובנחיצותם. בחשיבותם
בר מיקומם את יודעים כבר הם
 כבר הם .12ה־ לכנסת מיפלגתם שימת
הבאה. בכנסת חברים

הם: ואלה
אבו־חצירא. אהרון •
הורביץ. יגאל •

 את עשו ושובל הורביץ אבו־חצירא,
שבועות. כמה לפני העיסקה

ל והורביץ אבו־חצירא הבטיחו אז
כראש כהונתו המשך את שמיר יצחק

 עם עיסקה״ ״סגרו הליכוד אשי ^
 אחר־ אחדים ימים הורביץ. יגאל 1

 אבו־חצירא. אהרון עם הסכם נחתם כך
 סדר- על שעמדה הבחירות, הקדמת

 והמט־ ,האחרון בחודש הציבורי היום
הפוליטי את להעסיק עדיין שיכה
להזדרז. לאנשי־הליכוד גרמה קאים,
 הניציות ריעותיו את שמכירים כמי

 שהוא אנשי־הליכוד ידעו הורביץ של
בינלאומית. לוועידת־שלום יסכים לא

ועמר בן־אליעזר
41 ומסי 25 מסי

שובל. זלמן •
וייצמן. עזר •
בן־אליעזר. בנימין(״פואד״) •
עמר. שלמה •

 שנה״וחצי להם, הובטח מקומם
ה של הרשמי המועד לפני ושנתיים
.1988 בנובמבר ,12ה־ לכנסת בחירות

מקו קיבלו הסכמים, על חתמו הם
 ב־ קדנציה עוד לעצמם והבטיחו מות

הישראלי. בית־המחוקקים
 ההסכם על חתמו ועמר פואד וייצמן,

שנ לפני מיפלגת״העבודה עם שלהם
תיים.

ה ככל אז, כבר ידע מצירו, הורביץ,
 להתמוטט. עומדים בניו עסקי כי נראה,

 החדשות הבחירות שאחרי ידע גם הוא
 אלה ובימים בכנסת. עצמו ימצא לא

 אוויר כמו לו נחוצה בכנסת החברות
לנשימה.
 רוצה שנים מזה אשר שובל זלמן

 המאמצים כל את עשה לכנסת, לחזור
 עם הנכונים הקשרים את לקשור כדי

ה בכנסת שכיהן שובל ראשי־הליכוד.
והתשי השמינית השביעית, שישית,

 נוספת בפעם מזלו את ניסה עית,
ה־סז לכנסת דיין משה ברשימת

 דיין בלבד: חברי־כנסת שני שהכניסה
 דיין, כשנפטר בן־פורת. ומרדכי עצמו
 עדיין שובל הורביץ. במקומו נכנס

 גדולה, מיפלגה מצא הוא הפעם מנסה.
 שנתנה מיפלגה מכניסת־אורחים. חמה,

ברשימתה. בטוח מקום לו
 לפני עוד כי השבוע גילה שובל

לראשי ראשי-הליכוד הציעו שנה

 לרשימת־הליכוד. להצטרף ״אומץ״
 מונחת היתה ״רפ״י־אומץ״ תנועת לפני
 כי שאמרה בלתי־חתומה, אופציה מעין

להת יחליטו ורפ״י־אומץ הליכוד אם
 ברשימה הבאה לכנסת לבחירות ייצב
 על־כך להודיע רפ״י־אומץ צריכה אחת,

 נכתב גם הסכם־אופציה באותו לליכוד.
יוצב אומץ של הראשון המועמד כי

 המועמד ברשימת־הליכוד, 6ה־ במקום
 ,30ל־ 20ה־ שבין במקום יוצב השני

במס׳ החל עשיריה, בכל נוסף ומועמד
40.

 הורביץ שוכנע בישיבות־הממשלה
 לפני שהונחה האופציה, את לממש
)20 בעמוד (המשך

₪ אנטלר דמית

ופרס) שחל וייצמן(עם

 במרכז בהסתדרות, בכנסת, העבודה מטעם או מטעמה המכהן יהד חבר

ת, ברשות או המקומי השלטון ה יתפטר המקומי נ פ  הפסקת א□ מקומו את וי

 מכהן או שבה במסגרת העבודה מסיעת פרישתו או העבודה שתנועת חברותו

ל. כאמור עי ל

החתום: על הצדדים באו ולראיה

. ׳ ^ ' ' . ״יי \ז, י

בן־אליעזר וייצמן, שחל, ברעם, חתימות ״יחד״: עם חהסכם
מיפלגת־העבודה״ מוסדות לאישור ״...וכפוף
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