
 אצלם לה1תעמ דנהל ממשיך שוון שאויאר בעוד
מונז־הלינוד חבו■ ב*ן מישאל ,,הזה עוו.העולם (מימיו),
 גדול ברוב עברה החדשה המדינית שהתוכנית אחרי

 הממשלה של מסוייגת בתמיכה וזכתה ובכנסת, בממשלה
המת המיכשול מול שמיר עומד בוושינגטון, האמריקאית

 — מיפלגתו במרכז התוכנית קבלת — מכולס כקשה גלה
גורלה. את יכריעו מרכז־הליכוד חברי 2590 הליכוד.

 באולם החמישי ביוס שנערכה החגיגית, בארוחת־הערב
 מיכאל ח״ב של היכנסו לכבוד באפקה, בסרביה״ יהודי ״בית

 היתה מרכז־הליכוד, חברי מאות ובנוכחות לכנסת, קליינר
 על דעתס מה חברי-המרכז את לשאול מצויינת הזדמנות
 מתכווניס הס איך ראש־הממשלה, של המדינית התוכנית
 ממנו להסיק ואין למדי, מיקרי מידגס זה כי ברור להצביע.
בטוחות. מסקנות
 על לענות התבקשו במישאל, שהשתתפו המרכז, חברי

שאלות: שתי
לאי לכשתובא המדינית, התוכנית על תצביע איך •
ומדוע? המרכז, שור

לנשיא״ ״ללכת שמיר איומי הצבעתך על ישפיעו איך •
תוכניתו? את מרכז-הליכוד ידחה אס

₪ (סרצ׳נסקי)סעד גידעד; במרכז :׳ע וצב ו ניר
ד שמיר תוסית ל ע

אח (יו״רבן־גד יצחק הד״ר •
 בליכוד): הדתי הפלג ישראל דות

 אי־אפשר התוכנית. בעד אצביע
 הפוליטיים. בחיים בקיפאון לדגול

 במיעוטו, הרע היא הזאת התוכנית
 בבחירות לשתף לא לתקנה: יש אך
 ולא מיזרח־ירושלים, ערביי את

בינלאומי. לפיקוח להסכים

ש פדלון(מחנה •ויקטור
 שלום התוכנית. נגד אצביע רון):

 מחיקת את יגרור הערבים עם
 לכל מתנגד אני ישראל. מדינת
 לא זו הפלסטיני. העם עם הסדר

 אין ואיתם במרצחים מדובר מדינה.
 בהתפטרות יאיים שמיר אם לדבר.

מחדש. עמדתי אשקול

מזוהה): גלזברג(לא יוסי •
 סומר אני התוכנית. בעד אצביע

 שמתנגדים מי ראש־הממשלה. על
 בידיים באים לא — לתוכנית

נקיות.

 מאירוביץ(ליברליס): דוק •
 מאמין לא אני החלטתי. לא עדיין

 אני אז — שלום אי־פעם שיהיה
האלה. ההצעות בכל מאמין לא

 שליטא בני לשעבר ח״ב •
 נגד. שאצביע כנראה (ליברליס):

 פרטי כל את יודע איני עדיין
הלי שראשי מקווה אני התוכנית.

 מינימום. תוכנית על יתאחדו כוד
 לומר הזמן שהגיע להיות יכול

 האדומים הקווים מהם לאמריקאים
ז שלנו.

ש פייגלביץ׳(מחנה צבי •
 באמונה מאמין אני בעד. מיר):
 על ישמור הממשלה שראש שלמה

 וארץ ישראל עם של האינטרסים
 אי־אפשר חס־וחלילה, אם, ישראל.
לס אי־אפשר אז שמיר, על לסמור

 ב־ אמון אצביע אחד. אף על מור
ראש־הממשלה.

1 גי■ 0

 א־ לוינקורן(מחנה משה •
מט התוכנית נגד אצביע רנם):
 שאני למרות אידיאולוגיים. עמים

אצ הפעם בראש־הממשלה, מאמין
 לא ראש־הממשלה איום נגד. ביע

הצבעתי. על הפעם ישפיע

ק ש (מחנה בן־זריהס •ז׳
 מפחדים לא אנו נגד. אצביע רון):

 מינהל כי ראש־הממשלה, מאיומי
 במצבי־לחץ. לעמוד צריך תקין
 הגיע אם — היסטרי לי נראה הוא

בהתפטרות. איום של למצב

ן ציו ניסיס): (מחנה כהן •
 לא התוכנית עדייו מתלבט. אני

 פניו על לציבור. במלואה הובאה
 קשר שום אין מסתייג. אני —

 שמיר אם אלא — להתפטרות
אחרת. ישכנע

רון דו  שרון): כהן(מחנה •
 נכשל שמיר התוכנית. נגד אצביע

 הממשלה של העיקרית במשימה
 מדינת בשטחי חוק השלטת —

 תולדת רק היא התוכנית ישראל.
 צריכים ורבין הוא הכישלון.
להתפטר.


