
הזרז העולם צפריר, ציון ^

מיפלגח־העבודה במרכז בר־לב ם
 כהן. וגאולה שרון גנרי, יישבו שבה
הדתיים.״ עם לקואליציה ללכת צריך

 כרי מודעי, עם נפגש — 4.11
ממשלת־אחדות. לכינון מהלכים לקדם

 אחוז 50מ־ למעלה .יש — 5.11
לאו אחדות ממשלת שתקום סיכויים

 לעיס־ להגיע והליכוד המערך על מית.
ה הממשלה הרכב לגבי קת־חבילה

באה."

אדו׳ וני •
 ממשלת־ על אמליץ .לא —1.11

לאופוזיציה.״ ללכת צריך אחדות.
 אגורת־ נציגי עם נפגש — 30.11

בני בהרצליה, בביתו בלילה, ישראל,
צרה. לממשלה לצרפם סיון

 מרכז־המיפלגה: בישיבת — 8.12
 ממ־ להקמת משא־ומתן בעד .אנחנו

שלת־אחדות."

מניר אורה ♦
 קוראת בביתר״־ בכעוס — 3.11

לממשלת״אחדות. להתנגדות

 רעתי, את .שיניתי — 17.11
הביטחוני." למצב דאגה מתוך

ניידן ■01׳ ♦
 ללכת ״לא משוב: בחוג —14.11
 המערך ישמש שבה אחדות, לממשלת-
לאי־שלום." עלה־תאנה
 נציגי־ עם ביחד נפגש, —15.11

 הליכוד, נציגי עם נוספים, מערך
 לקראת ראשוני משא־ומתן לצורך

 שיחת־ היתה .זו ממשלת־אחדות.
בלבד." נימוסין

רו׳ ויד •
 המפר״ל דרישות .רוב — 4.11

 של עולמו השקפת עם מתיישבות
הליכוד."
 להצטרף יוכל .המערך — 7.11
והדתיים. הלאומי המחנה של לממשלה

 הרב עם פגישה אחרי — 10.11
 יסוד יש אופטימי. .אני יוסף: עובריה

קוא הקמת משותפת, לאופטימיות
 עם ממשלה והקמת הליכוד עם ליציה

הדתי.״ והמחנה מחנה־הימין

 לקיבוצניק בביתו, היום, באותו
 על לחשוב מקום .יש בית־שאן: מעמק

רחבה." ממשלה
 לרב בשיחת־טלפון — 13.11

 מתכוון אינו .שמיר יוסף: עובדיה
לש״ס." התחייבויותיו למלא

 את בחריפות תוקף — 28.11
 בניסיון המערך עם מגעיו על שמיר

רחבה. ממשלה להקים
 פרס. שימעון עם נפגש — 4.12

 כל לעשות הוא אותי שמניע .מה
רחבה." ממשלה שתקום אפשרות

- מילוא דוני ♦
 וכוונות טוב רצון .עם — 22.11

 ממשלה להקים אפשר עדיין כנות
רחבה."

 לרכז מילוא על הוטל היום באותו
 לקידום הליכוד שהקים הצוותים את

צרה. ממשלה להקמת המשא־ומתן
 לבוא מוכנים ״אנחנו — 23.11

המערך." לקראת

אלוני שולמיח ♦
 המפד״ל, של ״הטירוף — 1.11

 נורא שילוב הוא ולצומת, לגנדי בנוסף
משיחית.״ ודת לאומנות של

 מילחמתנו על ״נוותר — 10.11
 בחורי־ גיוס ונגד הדתית בכפייה
 לא החרדיות המיפלגות אם ישיבה,
 של התביעות דתיים. חוקים יתבעו

קיצוניות.״ אינן דגל־התורה
 הדתות, תיק את תבעה התורה (דגל

לחילו החרדים של התנאים" .השוואת
 יישום ובחינוך, שיכון במוסדות נים
 והעברת שעות־עבודה״ומנוחה, חוק

השבת.) כפיית לשם חוק-ההסמכה

התלויים ♦
 כי החליט התק״ם מרכז — 24.11

 ע^ משא־ומתן לקיים למערך לו אל
הליכוד.

 מפעילים התק״ם נציגי — 30.11
 מיפלגת־העבודה לישכת חברי על לחץ

 למשא־ המיפלגה כניסת את לאשר
הליכוד. עם ומתן

עואק׳ אמו 0
 לממשלה מוכנים ״אנו — 2.11

המיפלגות.״ שתי עם רחבה
מממ מתלהב אינו ״הוא מקורביו:

המערך." בשיתוף שלה
 ממשלה להקים ״יש — 22.11

 שהמערך האפשרות עם בהקדם, צרה
יותר." מאוחר בשלב יצטרף

בין המגעים ״אם — 25.11

 רחבה, ממשלה יגיבו והמערך הליכוד
מרוצים." כולנו נהיה

 וניץ אנוהם חוב •
(וגדהתווה)

 עם גם ללכת ״אפשר — 2.11
 שגם יודעים שאנחנו למרות המערך,

הזו." בקואליציה תשתתף ר״ץ
 עם שיחות מנהלים — 6.11

כאחד. והמערך הליכוד
 המסביר מיסמך, מחברים — 9.11

המערך. עם שבהליכה היתרונות את
 ר״ץ: עם פגישה אחרי —10.11

והבנה." משותפת שפה ״גילינו
 ממשלה מעדיפים ״אנו — 11.11

מילחמה.״ שתמנע המערך, בראשות
 עם משא־ומתן מנהלים — 20.11

הליכוד.
 מהמשא־והמתן פרשו — 27.11

רחבה. ממשלה תובעים הליכוד. עם
 משא־ לנהל ממשיכים — 28.11

הליכוד. עם ״עקרוני״ ומתן
 תמיכה על מודיעים — 29.11

 ״בכל המערך. בראשות בממשלה
בליכוד." נתמוך לא מיקרה

 בממשלה דגלנו תמיד— 30.11
רחבה."

4  הליכוד בין הסכם נחתם — 12.
לדגל־התורה.

ה יצחק 1הו • נ
 עצמו הוכיח ״הליכוד — 7.11

 אולי לכן במעשים. לא אבל בהבטחות,
 נטייה קיימת המערך. את לנסות צריך
 הנטייה אולם המערך, עם ללכת חזקה

הליכוד.״ עם ללכת היא הטבעית
הליכוד." עם נלך ״אנו — 11.11

מורדת •
 ממשלה בהרכבת יתמכו — 3.11

תנאים. כל מציגים אינם שמיר. עם
 תיק את תובעים — 20.11
 תפקיד זאבי, לרחבעם המישטרה

 תפקידים וכן שפרינצק, ליאיר סגן־שר
דיפלומטים. של

 אישים כוללת אינה זו סקירה
הש במהלך דעתם את שינו שלא

 השאר, בין וביניהם, האלה, בועות
וארי רחבה), (ממשלה רבץ יצחק

צרה). שרון(ממשלה אל
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*  ימים עליהם עברו בי בלהס מהטוענים החל יביס. תירוצים |י
 התיקשורת את במאשימים וכלה כנים, לבטים של ארוכים 0 0

הנסיבות. ואת
 אמנם בתחילה דעתו! את לשנות לאדם אסור נמיר: אורה •

 המשא-והמתן בעיקבות למטשלת-אחדות. ללכת שאסור חשבתי
 לא צרה ממשלה ששום למסקנה הנעתי הדתיות הטיפלגות עם שלנו
המדיני. הנושא את לקדם תוכל
 את ששינה מי רחבה. בממשלה תמכנו הזמן כל שאקי: אבנר •

 להחליט, מתקשה שהיא כשראינו מיפלגת-העבודה. היה דעתו
יצטרף. המערך גם יותר שמאוחר בתיקווה צרה, ממשלה למען לחצנו

 השתנו, הנסיבות שמיר: יצחק של דוברו אחימאיר, יומי •
 התיקשורת גם לפעמים ראש־הממשלה. של דבריו גם כך ובעיקבות

 - עיקבי היה הקו עקרונית, מבחינה אולם נכון. לא אותו ציטטה
רחבה. ממשלה

 השתנו התק״ם של ההחלטות חלמו: שימעון התק״ם, דובר •
 וממשלה מדיני קבינט להקמת הסכים כששמיר לנסיבות. בהתאם

 היתה לא (ומדוע למשא־ומתן. בהליכה התק׳׳ם תמך פאריטטית,
 ניהלנו ימים!) כמה בכל משתנה שאינה עקרונית, עמדה להם

 נגד הצביעו 103 ובסופם שעות, שש במשך עקרוניים ויכוחים
 יש במשא־והמתן שצידדו לאלה גם לא. רחבה. לממשלה הליכה
אדומים. קווים הרבה

להגיב. מוכן לא וייצמן: עזר •
 שפורסמו מאז השתנתה לא העקרונית עמדתי יעקובי: גד •

 המערך בין ישיר משא-ומתן לנהל יש והיא: הבחירות, תוצאות
 - נאותים תנאים ייוצרו אם משותפת. ממשלה להקמת לליכוד

 בקבלת ומגגנוני-איזץ השרים במיספר שיוויון מוסכמים, קווי-יסוד
 יושגו, לא אם כזו. בממשלה אתמוך - ומדיניות כלכליות החלטות

הדתיים. עם קואליציה על״פני האופוזיציה את אעדיף


