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 )19 מעמוד (המשד
והלי חרות שרי שנת לפני תנועתו

 גם מוכן. נראה הורביץ גיששו. ברלים
 ל־ עזר אולמרס אהוד חבר־הכנסת

 ישיסת־ממשלה עוד להחליט. הורביץ
 מר היה והורביץ ישיבת־ממשלד* ועוד

 תהיה שלא הבחירות יוקדמו שלא פ
ייש וששמיר בעלאומית ועידת־שלום

ראש־הממשלה. אר
 ביוני 14ב־ התכנסה אומץ הנהלת

 את בחרה גם היא בעד. החלטה וקיבלה
 למקום הורביץ יגאל שלה: המועמדים

 ל־ 20ה־ שבין למקום ושובל השישי,
30.

 שמיד, יצחק חתומים ההסכם על
 מודעי ויצחק שרון אריק ארנט משה
 וזלמן הודביץ ויגאל הליכוד, מצד

רפ״י־אומ״ץ. מצד שובל

אגו־הצירא:
12 ,מס

 יודע אבו־חצידא אהרון ם ך
 לא 12ה־ לכנסת שבבחירות היטב

 מיפלגתו, להציע. מד, בדיוק לו יהיה
הפוליטית המפה מן תיעלם תמ״י,

 רוני רייסר, מיכה חברי־הכנסת
 הקשרית את יצרו קופמן וחיים מילוא

אברחצירא? דווקא למה
 תמי קיבלה האחרונות בבחירות

 מאמינים כך אלת קולות 31,103
לליכוד. עכשיו יגיעו בחרות

 חודש לפני שרי־הליכוד בישיבת
 השרים אברחצירא. נושא הועלה
 ארלאבו־חצי בטוח שמקום הסכימו

הבחירות. הקדמת על עדיף
 חתומים נחתת ההסכם נפל. הפור

 מודעי יצחק לד, דויד השרים עליו
 ואבו־חצירא הליכוד, מצד שרון ואריק

תמ׳י. מצד
 מיקומו את כבר יודע אברוזצירא

 השני .12 מס׳ הליכוד: ברשימת
 42 שבץ במקום יוצב תמ״י ברשימת

 המקום מיועד השלישי ולנציג ,46ל־
מהשני — אלה מועמדים .70וד עד

שיטרית זדב
לא הורביץ כן, אבו־חצירא

 לא תמ׳י. במוסדות ייבחרו — והלאה
קבוע. הוא עצמו. אבו־חצירא כן

אוזלים
המקומות

 למיפלגת־ יחד בין הסופי הסכם ^
 באוקטובר 10ב־ נחתם העבודה 1 1

1986.
 מיפלגתו הבטיחה לכן קדם שנתיים

 את פרס לשימעון וייצמן עזר של
 מוטי דיצמן, אבל ראשות־הממשלת

 שומר אריה טמיר, אברשה פואד, הוד,
 הם בפוליטיקה. ילדים אינם וחבריהם

 מיהרה מיפלגת־העבודה תמורה. דרשו
ברשי בטוחים מקומות שלושה לתת:

תפקי ועוד ,12ה־ לכנסת המערך מת
במשק. בכירים דים

 על חתמו ברעם ועוזי שחל משה
 ובנימין דיצמן המערך. מטעם ההסכם

יחד. בשם חתמו בדאליעזר
יוד יחד של חברי־הכנסת שלושת

 ברשימת מיקומם את היום כבר עים
על יוצב דיצמן .12זד לכנסת המערך

המקומות חמשת בץ ההסכת פי

 ,25ה־ במקום יוצב פואד הראשונית
 הוד מוטי ,41ה־ במקום עמר שלמה
 ה־ במקום בוחבוט שלמה ,54ה־ במקום

56.
 על כועסים במערך, כמו בליכוד,
 מאות פעילים, עשרות ההסכמית

 עצמם הרואים אחרים, ורבים עסקנים
 כי מבינים הבאה, לכנסת מועמדים

הבטוחים. המקומות אוזלים
 וייצמן עם ההסכם עבר במערך

 בר־זוהר מיכאל בקול־ענות־חלושה.
 המיפלגה במרכז גלים עשה קצת, תקף

 נגד וחתימות קולות לאסוף וניסה
 ניצחה. המיפלגה טובת אבל ההסכם.
 לכל חברים היום הם יחד וחברי וייצמן

הישראלית. במיפלגת־העבודה דבר
 התמרמרות רוחשת עדיין בליכוד

 בתנועת־ חברים השטח. לפני מתחת
 יובאו שבו ליום מחכים החרות

 רבים מרכז־התנועה. לאישור ההסכמים
 בעד יצביעו לא כי הודיעו כבר

אישורם.
 כי אומר שיטרית מאיר חבר־הכנסת

 אהרון עם שנחתם להסכם מתנגד אינו
 מיפלגת־ זכאית לדעתו אברחצירא.

 עם הסכמים על לחתום שילטון
אופוזיציונית. מיפלגה

 בחריפות מתנגד הוא זאת לעומת
 אומר, הוא הורביץ, הורביץ. עם להסכם

 האחרונות, בבחירות המערך עם הלך
 היה בכנסת מקום של תשלום ובעבור

 יתקע ״מי לליכוד. לעבור עתה מוכן
 נוספת בפעם יעשה לא שהוא לידינו

תרגיל?״ אותו את
 ודן לנדאו עוזי חברי־הכנסת גם

את יפה בעין רואים אינם מרידוד

מרידוד דדב
לפגם טעם

 הסכמים כי טוענים השניים ההסכמים.
 לתנועת־החרות. נחוצים אינם אלה

 בשיריון לפגם טעם יש לדעתם
דמוקרטיות. בבחירות מקומות
 תנועת־ גם כי ברור היום כבר אבל
 ההסכמים. את ותאשר תצביע החרות

 טובת הסיסמה: את למדו שם גם
והמיפלגה. התנועה

 מעוגן למערך יחד שבין ההסכם
 על נחתם הוא הכיוונים. מכל וסגור
 באישור וזכה המערך, שרי כל דעת

מרכדהמיפלגה.
 הליכוד שבין ההסכמים זאת, לעומת

 לא עדיין לתמי הליכוד ובין לאומץ
אושרו.
 של בהסכמים ומעניין: נוסף פרט
 חסרה הסכם שבכל בולט הליכוד
 מראשי־התנועה. אחד של חתימה
 של חתימתו חסרה הורביץ עם בהסכם

 חסרות אבו־חצירא עם בהסכם לד.
וארנס. שמיר של חתימותיהם
ה אמרו החרות בתנועת פעילים

 כי מעידות החסרות החתימות כי שבוע
סופית. יאושר לא ההסכם אולי

 יותר קשה המצב החרות בתנועת
 גם אמנם במיפלגת־העבודה. מאשר

וח דמוקרטיות הן הבחירות בעבודה
 רגילים כבר שם אבל במרכז, שאיות

 לתק״מ, משוריינים. מקומות שיש לכך
ועוד. לנשים למושבים,
 רק משוריינים מקומות יש בחרות

 ועכשיו, הליברלית. למיפלגה״האחות
 מקומות, שלושה עוד כששוריינו

 הכנסת וחברי הפעילים כל יצטרכו
 מקומות 20כ־ על להתמודד הנוכחית

בלבד.
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