
מזו אזולאי(לא אברהם •
 חשבון על זה אם נגד. אצביע הה):
 ישראל ארץ — ישראל ארץ

 רבין מעורבות לתנועה. קודמת
 איום לי. מפריעה בתוכנית ופרס

עלי. משפיע לא ראש־הממשלה

 קצב) מנע(מחנה דויד •
התעסוקה: שרות מנכ״ל

 חושב אני התוכנית. בעד אצביע
 תומך אני טובה. תוכנית שזו

 ראש־הממ־ של המדינית בעמדתו
שלה.

(מחנה אבידן אברהם •
 גרועה תוכנית זו נגד. אצביע לוי):

 צריכות הבחירות ישראל. למדינת
 האיום בישראל. ולא בירדן, להיות
ביט על הוא עלי שמשפיע היחידי

ישראל. מדינת חון

ב ״ ח  אני קליינר: מיכאל •
 לכל ארץ־ישראל. בעד אצביע
 ראש־ לאיום כולל מהותי, מרכיב

ההצ על השפעה תהיה הממשלה
 ראשון צעד להתחיל אסור בעה.

 כליל. האינתיפאדה מוגרה בטרם
 מתנהלת באינתיפאדה המילחמה

כושר. וברבע לב בחצי

 היר־ אברהם לשעבר ח״ב •
 העובדים שנזון(הבתדרות

התוכ בעד אצביע הלאומית):
רבות. — הסיבות נית.

 גרינשטיין(מחנה אהרון •
 כפי תיראה התוכנית אם שרון):

 נגד. אצביע — היום נראית שהיא
 משא־ומתן לשום ללכת יתכן לא

ה בעיית את שפותרים לפני
 אחרת ראשון. תנאי זה אינתיפאדה.

כניעה. של משא־ומתן זה

 עוד מזוהה): צבי(לא דויד •
 שמיר את כשאשמע החלטתי. לא

 עוד אחליט. אז — מדברים ושרון
 במקורה. התוכנית את שמענו לא

 משפיע אינו ראש־הממשלה איום
עלי.

ה  (מחנה פייקובסקי •דלי
 כנראה הבהרות יהיו לא אם לוי):

 כאן ניכנע אחרת כי נגד. שאצביע
יכ הקריטיים וברגעים לסחטנות,

פלסטי למדינה להגיע אותנו ריחו
מש לא ראש־הממשלה איום נית.
 ולדעתי, בסכנה, כשהארץ עלי פיע
מאיומו. בו יחזור הוא

 שרון): דהרי(מחנה צדוק •
 גיבשתי לא עוד נגד. להצביע נוטה
 כי משמיר, הופתעתי סופית. דיעה
 דברים, הרבה ושינה חזק אדם הוא

 איום הממשלה. מפיצוץ פחד אולי
עלי. משפיע אינו ראש־הממשלה

— ראש־הממשלה איום החלטתי.
 אמין ששמיר מאמינה אני ישפיע.

 מאמינה ולא הליכוד, מצע לגבי
 שכר מקווה שולל. אותנו שהוליך

יתלכדו. בסוף לם

ן ב  (מחנה מורדוב ציון •
עיריית מועצת חבר לוי)

 נגד. להצביע נוטה תל־אביב:
 לא נוספים. פרטים אלמד אולי
ושומ ביהודה בחירות לקיים צריך
עלי. משפיע לא איום שום רון.

 מזוהה): מדמון(לא שלמה •
 בתוכנית יש נגד. להצביע נוטה
 ירושלים לחלוקת סיכון הזאת

 ראש־ איום למדינה. וסיכון
 יש כי עלי, משפיע אינו הממשלה

להנ היכולים רציניים יותר אנשים
מודעי. שרון, כמו המדינה, את היג

דו לוי), ברון(מחנה יוסי •
 בעד אצביע הליכוד: סיעת בר

 שהתוכנית חושב אני התוכנית.
 קמפ־ תוכנית עיקרי על מבוססת
 בקמפ־דיוויד שתמך ומי דיוויד,
 בה יש הזו. בתוכנית לתמוך מחוייב

 מלא אמון לי יש אבל — סיכונים
בראש־הממשלה.

ן טו ס  עם (מזוהה מלכה •נ
 רק חכמים יותר נהיה לוי): מחנה

 לא ללוי. שמיר בין השיחה אחרי
יתפטר. ששמיר מאמין

 שמיר- דקל(מחנה מיכאל •
 אתמוך בעד. אצביע ארנב):

חש לי שאין לא בראש־הממשלה.
 את ינווט מי יודע אני אבל שות,

 התוכנית את ינווט שמיר התוכנית.
 פלסטינית, מדינה תוקם שלא כך

 אני ישראל. ארץ על נוותר ולא
עליו. סומך

 קהת(מד סיני עורך־הדין •
אצ ארץ'ישראל): חזית כ״ל
 אני נגד. הצבעה ואארגן נגד ביע
 קמפידיוויד, להליך מתנגד לא

 של הליך ■ היה קמפ־דיוויד אבל
 מנהלים לא שלום של והליך שלום,

 תקופת זו והיום מילחמה, בתקופת
רציניים. לא שמיר איומי מילחמה.

 ש־ פודמסקי(מחנה דרור •
פת: השר עוזר מיר־ארנם),

 לדעתי כי התוכנית. בעד אצביע
 או טרנספר אלטרנטיבות: שתי יש

 ושתיהן מאחר פלסטינית. מדינה
הסו הפיתרון לא זה אפשריות, לא
 — דבר שום יעשו לא אם בסוף פי.

פלסטינית. מדינה תהיה

י פ ר  לוי) (מחנה מיארה •
אצ יבנה: עיריית ראש סגן
 מה חשוב לא התוכנית. בעד ביע
 כל של כללי מהלך זה כי יאמר, לוי

 צעד זה למחנות. שייך ולא המדינה
 מהלחץ קצת להרפות כדי טקטי,

 לא שמיר של האיומים ישראל. על
עלי. מקובלים

 לוי): מנשה(מחנה שאול •
 את לשנות יכול לוי נגד. אצביע
הצ שלי. העמדה זו — עמדתו
 וגם האחדות, ממשלת נגד בעתי
 ובעד התוכנית נגד אצביע הפעם

ארץ־ישראל.

 לוי), פרינץ(מחנה מיכאל •
 בתל- הליכוד צעירי יו״ר

 כי התוכנית, נגד אצביע אביב:
 למדינה הקרקע את מכשירה היא

 בארץ־ מאמין אני פלסטינית.
 הירדן, גדות משתי השלמה ישראל

 נושא על להתפטר ירצה שמיר אם
1זאת. שיעשה מהותי, כל־כך
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