
)19 מעמוד (המשך
 במיג- הוא האלקטוראלי כוחן שעיקר לגות,

הק הערביות והרשימות רק״ח הערבי. זר
 בקלפי מקבלות העבודה, במיפלגת שורות

 מכוחן בהרבה קטן שהוא ייצוג הניסיונית
האמיתי.

 אגודת־ישראל — החרדית היהדות •
 בהצבעה זוכה — אגודת־ישראל ופועלי
יח ירידה לעומת האמיתי, מכוחה גדולה

המפד״ל. של בכוחה מקבילה סית
 בקלפי מקבל הימין, מיפלגות גוש •

 גבוה הצבעה שיעור ברכבת הניסיונית
בבחירות. אחר־כך מקבל שהוא מכפי במעט
החוז הסטיות של זו ידיעה סמך על
 מקדם־סטייה, לקבוע ניתן עצמן, על רות

 בדיוק בעבר, לחזות היה אפשר שבעזרתו
 ככל הבחירות, תוצאות את נמרץ כמעט

למו יותר קרוב היה הסקר עריכת שמועד
הבחירות. עד

 הניסיונית הקלפי של הבאות התוצאות
 משקפות שעבר, בשבוע הזה העולם שערך

מייצ והן כיום, הבוחרים של דעתם את
מתקב אולי שהיו כפי התוצאות את גות
 רשימת השבוע. הבחירות נערכו אילו לות

שהו המיפלגות על־פי הורכבה המיפלגות
 בבחירות להתמודד כוונתן על כבר דיעו

תו שמפ״ם הנחה ומתוך התשיעית, לכנסת
המע ברשימת ולא נפרדת ברשימה פיע
העבודה. מיפלגת עם יחד רך,

 הם בסקר. להשתתף התבקשו איש אלף
ה ביום שנסעו הרכבות נוסעי קהל היו

 וביום שעבר השישי ביום שעבר, רביעי
וחזרה. חיפה—תל־אביב בקו השבוע, ראשון
מתו בפועל. בהצבעה השתתפו איש 963

 מהצבעה, להימנע איש )2070( 196 בחרו כם
 תוך ואם לבנים, פתקים הטלת על-ידי אם

 תוך מהצבעה הימנעותם על מפורשת הודעה
מסו שאלה ״זו או החלטתי,״ ״טרם :הסבר
ב לא היטב. עליה לחשוב צריך בכת,

רכבת.״
 והם 767 היה הכשרים הקולות מיספר
הבאה. בצורה התפלגו

 החזית־ היתה אילו .7.40/0 שהם קולות,
בבחי זה בשיעור־הצבעה זוכה התורתית

 ח״כים 9ב־ אותה מזכה הדבר היה רות,
 על-פי הנוכחית. בכניסת לה שיש 5 לעומת

 התור־ שהחזית להניח יש מקדם־הסטייה,
 8ל־ 7 בין ותזכה כוחה, את תגביר תית

ח״כים.
 ).6.370( קולות 49 קיבלה המפד״ל •

 8ב- זוכה היתד. היא מקדם־הסטייה על־פי
כיום. לה שיש העשירה לעומת ח״כים

הניס בקלפי כצפוי, זכתה, רק״ח, •
 את משקף שאינו מצביעים במיספר יונית
 בסך מצביעים 4 — האלקטוראלי כוחה
 על תשמור שרק״ח להניח שיש כיוון הכל.
 אותו, תגביר לא אם הבאה, בכנסת כוחה
התשיעית. בכנסת ח״כים 5 לה יהיו
 37 קיבלו העצמאיים הליברלים •

 שהם הניסיונית, בקלפי מצביעים קולות
 לעומת הבאה בכנסת ח״כים וחמישה ,4.87!־

ה על-פי עתה. זו למיפלגה שיש ארבעה
 6ב־ לזכות צריכה המיפלגה היתד, חישוב
 באדר־ בחוק להתחשב אם אולם ח״כים,
 למים- הקולות עודפי את המבטיח עופר,
 במיקרה מקופחת ל״ע תצא הגדולות, לגות

זה.
של האזרח לזכויות התנועה •

 ),270( קולות 16 קיבלה אלוני שולמית
הקודמות. בבחירות שלושה לעומת ח״כים 2

 תמיר שמואל של החופשי המרכז •
 הארבעה לעומת ח״כים 2 קולות, 15 קיבל
ב הליכוד רשימת במיסגרת לתמיר שהיו

האחרונות. בחירות
 17ב- זכו השחורים, הפנתרים •

 מנדטים 2ב־ אותם מזכה שהיה דבר קולות,
בכנסת.

אחד. ח״כ קולות, 10 — מוקד •
10 - חדש כוח - הזה העולם •

אחד. ח״כ קולות,
(לו העצמאיים הסוציאליסטים •

קולות. 0 — אליאב) בה
ערכיות מיעוטים רשימות •

כרבכת אחת כקלפי מצביעים שניים
רעידת־אדנזה

 1970 שהם קולות, 146 — הליכוד •
 39 לעומת ח״כים 23 הבוחרים. מקולות
הנוכחית. בכנסת ח״כים

 מפ״ם) (ללא - העכורה מיפלגת •
 המצביעים מכלל 16.9,)/״ שהם קולות, 130

 את מזכה היה זה קולות מיספר הכשרים.
ב בילבד מנדטים 20ב־ העבודה מיפלגת

 שיש הח״כים 51 לעומת התשיעית, כנסת
מפ״ם. עם יחד למערך השמינית בכנסת

 32 הניסיונית בקלפי קיבלה מפ״ם •
 בהופעה ח״כים. 5ו־ 4.17!־ שהם קולות,

 כגוף מקומו על שומר המערך היה מאוחדת
 מנדטים 25ב־ זוכה במדינה, הגדול הפוליטי
כיום. לו שיש 51 לעומת

 של החדשה תנועתו שלומציון, •
 קיבלה שרון, אריאל(״אריק״) (מיל.) אלוף

 מזכים שהיו קולות, 124 הניסיונית בקלפי
והופ התשיעית בכנסת ח״כים 19ב- אותה

בגודלה. השלישית הסיעה אותה כים
 לשינוי הדמוקרטית התנועה •

 קצת קולות, 114 קיבלה ידידשינוי) (יגאל
מ 14.870׳ שהם שרון, של מרשימתו פחות

 18ב- אותה מזכים היו אלה המצביעים.
התשיעית. בכנסת ח״כים
 שהיא התודתית הדתית החזית •

 ופועלי אגודת־ישראל של מאוחדת רשימה
57 הניסיונית בקלפי קיבלה אגודת־ישראל,

 לפי שוב, קולות. 6 בעבודה) (קשורות
ב זוכים שהיו להניח יש מקדם־הסטייה,

שניים. או אחד מנדט
כמובן, היא, ביותר הבולטת התופעה

הגדולים. הגושים שני התפצלות של זו
 משני אחד כל כאילו נראה ראשון במבט
 מתפצל והליכוד, המערך הגדולים, הגושים
 גם שכן אופטית. טעות זוהי אולם לשניים.

 של רשימתו שתקבל המנדטים מיספר עם
 המערך יגיע זה, סקר על-פי ידין, ייגאל

כיום. 51 לעומת ח״כים 43ל- רק
 הליכוד, בימין. המצב שונה זאת לעומת

 רשימת ועם שלומציון רשימת עם יחד
 ב- לזכות עשוי תמיר, של המרכדהחופשי

המת המסקנה כיום. 39 לעומת ח״כים 44
 בעיקר תנגוס ידין שרשימת בעוד : בקשת
 למשוך שרון אריק עלול המערך, קולות
 מה- והן מהליכוד הן מהמערך, הן קולות

מפד״ל.
ה שהצטיירה כפי תמונת-המצב, זוהי
 שבוע בעוד לה׳שתנות עשויה היא שבוע.

 שונה שתהיה ובוודאי חודש, בעוד או
 התשיעית. לכנסת הבחירות מועד בהגיע
 יש השבוע, הבחירות נערכו אילו אולם

הניס הקלפי שהעלתה שהתוצאות להניח
ה תוצאות זעירה, בסטייה גם, היו יונית

הכלליות. בחירות

 מיסמכים החוקרים ,ניד

 מחשנון נסנים הוצאת עו

̂ך ארוץ בוו הנחת באמצעות נעורות וער בשוויץ  ־

בארץ בחבות שקט שותף רובינשטיין אמנון
 תל־ מחוז פרקליטת חזרה איטר ך■
 מ־ אוסטרובסקי־כהן, ויקטוריה אביב, ~

 מיש- אל מיהר לשווייץ, הקצרה נסיעתה
 שילוני, אליעזר מס־הכנסה, נציב רדה

 15 שהכילה סגורה מעטפה מידה וקיבל
 המעטפה את בפותחו בנקאיים. מיסמכים

 תצלומים הם המיסמכים כי לסיפוקו, ראה,
בנקאיות. פעולות של מערכת המהווים
 ששילטונות הראשונה הפעם זו היתד.

 ומקיף שלם כה תיעוד קיבלו מס־ההכנסה
 שווייצי, בנק של פיננסיות פעולות על

והעשי הידועים האנשים לאחד הנוגעות
בישראל. רים

 עם הישראלי, הובא שבועיים בעבור
 ימים, במה שנמשכה לחקירה בניו, שני

פקודות־מעצר. נגדם הוצאו בסופה אשר
רו אהרון איל־׳הבנייה הם הישראלים

וגיורא. מרדכי ובניו, בינשטיין
 רובינשטיין מישפחת בני של מעצרם

יד־ עיתונים כמה מוחלטת. תדהמה עורר

השו למיסמכים נישה להם היתה
 מוסר־המיס־ זהות הבנק. של נים

 ידועה ורובינשטיין פלד על מכים
 יגרום פירסומה אולם היטב, לי

 סודות גילוי על בשווייץ, למעצרו
בנקאיים.

 חובה מילא הרי האיש הכל, ואחרי
 על ישראל לשילטונוית בדווחו פטריוטית,

(בע ישראלים. של מס או שוחד עבירות
 ב־ מצויין מאמר יזכרו אף חד זיכרון לי

ל הקורא רובינשטיין, אמנון של הארץ
 ובעלי מעלימי־מס על לימס־הכנסה דווח
 החומר מוסר כי מאד ייתכן שחור. הון
מ דווקא הושפע רובינשטיין אהרון על

בנו.) מאמר
 לו, היה או לו, שיש ישראלי בל

 או בבזל, רוכינסוך כ״כנק חשבון
כ לחקירה צפוי כז׳נכה, כסניפו
הקרובה. תקופה

פלד דויד חקירת בין שחל העיכוב

רבקה ואשתו רובינשטיין אהרון חשוד
בוואדוץ חברות שתי

 המעצר, לפני ימים שלושה החקירה על עו
 פיר־ מנעה מורכבת מערכת־לחצים אולם
 בני־המישפחה הובאו שבו ליום עד סום

 הידיעה, פורסמה שבו הרגע למן למעצר.
: שאלות שתי בחלל מנסרות החלו
ן נגדם לחוקרים יש בדיוק מה •
 החקירה קשורים האם •

 של הפוליטית בפעילות והמעצר
 בנו רובינשטיין, אמנון פרופסור

 ומנהיג רובינשטיין, אהרון של
 הצטרפותו שעם שינוי, תנועת

 ייגאל של הדמוקרטית לתנועה
לממשלה. סכנה הפף ידין

המידע מוסר
 וידיעת העובדות, של הגיוני יתוח ך
 קשר אין כי משכנעים שאירע, מה ^
רו אמנון של פעילותו לבין החקירה בין

 כי לי, אמר עצמו הפרופסור בינשטיין.
 מרבים שמע וכי שמועות, אליו הגיעו

ב קשור החקירה של שעיתויה ממכריו
או ידין, תנועת עם ומיזוגה שינוי תנועת

שיאפ מידע או כלים כל אין לו־עצמו לם
זאת. לקבוע לו שרו

 הגיע רובינשטיין־האב נגד החומר
 שמסר מקור מאותו מס-ההכנסה אל
 פלד, דויד נגד למישטרה החומר את

 המיקרים בשני המושעה. מנכ״ל־המכס
 בנק של פנימיים ממיסמכים החומר מורכב

 בעל הרגל. את שפשט בבזל, רובינסון
 בחיי־ מעורה ,היה רובינסון, ויליאם הבנק,

 נזיפעלי־ בעל והיה בישראל, הכלכלה
 הוא זניט. הטלוויזיות יצרן וכן הבירה,

 מהם, כמה ושיכנע רבים ישראלים הכיר
שלו. והסולידי הקטן בבנק להשתמש
ש- ישראלים, במה עבדו בבנק

 סירובם ביגלל נגרם רובינשטיין לחקירת
 כניסת את להתיר שווייץ שילטוגות של

ו לארצם, הישראליים מס־ההכנסה אנשי
 להסדר להגיע החומר ממוסר נמנע כך

 הכספית התמורה הבטחת (הכולל הולם
מס־ההכנסה. שילטונות עם הנאותה)

 כל היו לא זיגל בנימין לניצב־מישנה
 אישית קיבל והוא לשווייץ, להיכנס 'בעיות

 כולל זה חומר פלד. דויד נגד החומר את
ב שמו על חשבון של פתיחה מיסמכי

ב דולר אלף 80 הפקדת רובינסוך, בנק
 רו־ ויליאם של פרטי מחשבון חשבונו
והח ,1973 בשנת החשבון סגירת בינסון,

רובינסון. של לחשבון הכסף זרת
 הפרקליטות, של העיקריים המאמצים

 מיכאל ירושלים מחוז פרקליט ובעיקר
 לברר כוונו פלד, תיק על האחראי קירש,
 פלד, של מחשבונו הכסף הוצא מדוע
 של לחשבונו שהוכנס אחרי יהלך ולאן

 רובע־ ויליאם של בנו חקירת רובינסון.
 הוא שכן דבר, העלתה לא מיכאל, סון,
אלה. פעולות על כלל ידע שלא טען

ל קירש מיכה נסע ימים חודש לפני
רי (שימעון ״כושי״ את לחקור גרמניה

 ובסיוע לשווייץ, נכנס זו בהזדמנות מון).
 נאמנו את חקר השווייצי התובע משרד

 בז׳נבה, רובינסון של הראשי ופקיד־הבנק
 שטען בא־בימים, אדם הוא שטרן שטרן.

 הכסף הופקד מדוע זוכר אינו כי בחקירה
ב לרובינסון. חזר הוא ומדוע פלד אצל

 אבל ריקות. בידיים קירש חזר פלד עניין
 גיסה שם לבזל, נסע בשווייץ בהיותו
 שסיפק הישראלי מן נוסף חומר להוציא

פלד. על המקוריים המיסמכים את
גום!? חומר היה לא זה לישראלי

 מיסמבים הציע הוא אף פלד, על
שיקבל בתנאי רובינשטיין, על
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