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 חדשות, מיפלגות של הוצאות־הבחירות על
 להוציא שתוכל ידין, ייגאל של זו כמו

 כצורת לגייסם תצליח אס סכומי־עתק,
הלוואות. או תרומות

ט שפ ידלין מ
עי שבי ר ב א רו ב פ ב

ת רו חי ב ת ה רו ד ת ס ה  ב
ת ביאלי - ר פ ה חונן* ל
 את לקיים יחליט המערך כי הנמנע מן לא

 כמו מועד כאותו כהסתדרות הכחירות
לכנסת. ההחירות

 הגדולות המיפלגות יוכלו זו, הצעה תתקבל אם
 בצורה המגביל המיפלגות, מימון חוק את בגלוי להפר

 בבחירות לבזבז שניתן הסכומים את דראסטית
 לקבלת צידוק בשעתו, שימשה, זו הגבלה לכנסת.

 המיפלגות של הוצאות־הבחירות למימון החוק
המדינה. מקופת

 בפברואר בשביעי יתחיל ידלין אשר של מישפטו
 המחוזית השופטת בפני ייערך והוא 1977

 בתל־אביב. בן־עיתו הדסה
 לסיימו כדי יום, מדי ייערך המישפט

 כו שיחשפו שהגילויים מנת על כמהירות,
 העכודה מיפלגת נגד קלף יהיו לא

הכחירות. כמערכת

ח ייצג ייפוור״ב״  א
ה הימין טלוויזי ב

שימת ערך ר מ ה
 גולדה את להציב נטייה מסתמנת העבודה במיפלגת

 הבאות, לבחירות המערך רשימת בראש מאיר
 המיפלגה מועמד יהיה מי קודם־לכן עוד יוכרע אם גם

 רבין יצחק — הבחירות אחרי הממשלה להרכבת
 הצבתה כי סבורים, העבודה אנשי פרס. שימעון או
 של לדימוי תתרום הרשימה בראש גולדה של

 למשוך עשוייה היא וכי מאוחדת עבודה מיפלגת
 הבאה. בממשלה תשתתף שלא הידיעה למרות קולות,

 הנראה, ככל יסגור, המערך רשימת את
 שכנראה ישעיהו, ישראל הכנסת, יו״ר

הכאה. ככנסת ח״כ עוד יהיה לא

מכין עירן עמוס
ב רה״ א ב רביו מסע

 יצא עירן, עמום ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל
 שפרץ לפני שעבד, השבוע בסוף עוד לארצות־הברית

 של ביקורו את להכין כדי הממשלתי, המשבר
 מועד קביעת לאור שם. רביו יצחק ראש־הממשלה

 ביקורו כי נראה הקרוב, מאי לחודש המשוער הבחירות
.1977 פברואר לסוף מתוכנן בארצות־הברית רבץ של

 ההתפתחויות לאור כי מסתכר עתה אולם
 הנשיא מימשל את לשכנע עירן על יהיה

 אומנם אם רכין. את ככלל להזמין קארטר
 ביקורו זו,'עשוי כמשימתו יצליח

 למערכת פתיחה להיות כארה״כ רכין של
שלו. הכחירות

ה ך עשו■ טלי ר ט צ ה  ל
ת דו עי פ ת ל טי פולי

 הרואית צבאית דמות כי הנמנע מן לא
 הפוליטיים כחיים להשתלכ עשוייה נופפת

 (מיל.) כאלוף הוא המדובר כמדינה.
 כיועץ כיום המכהן טל, ישראל(״טליק״)

 טליה יעריך אם לשר־הכיטחון. מייוחד
 כתחום שאיפותיו למימוש סיכוי אין כי

 ללחצים להיכנע עשוי הוא הכיטחוני,
 חלק ליטול זמן־־מה מזה עליו המופעלים

 הפוליטיים. כחיים פעיל
 הוא זה, צעד לעשות טליק יחליט אם

 על תחליט ומפ״ם כמידה למפ״ם. יצטרף
 להציכ עשוייה היא לכחירות, נפרדת הליכה

 כרשימה. השני כמקום טליק את
 בן־שחר, חיים הפרופסור גם כי מקווים מפ״ם בחוגי
מפ״ם. לרשימת להצטרף יסכים ת״א, אוניברסיטת נשיא

שוד ע־ חי מס לג פ מי
ת על פ ה* קו המדינ
 מתכננים הגדולות המיפלגות עסקני

 שעל־פיה המימון״, ״יחידת העלאת את
 המייוצגת מיפלגה, כל שתקכל הסכום נקכע

המדינה. מקופת היוצאת, ככנסת
 ח״כ, לכל לירות אלף 400כ־ על היחידה עומדת כיום

 15כ־ הליכוד ל״י, מיליון 20כ־ יקבל שהמערך כך
 מסיעה, לבדו שפרש (ח״כ הלאה. וכן ל״י, מיליון

 אם רק זה מימון לקבל יוכל הלוי, בנימין כמו
 חדשה.) רשימה בראש יעמוד

 ©ושטות הגדולות המיפלגות שכל מכיוון
 את להעלות משותף אינטרס להן יש רגל,

הגכלה כל שאין מה-גם האלה. הסכומים

 חלה כזאת, הגכלה שום שאין מכיוון
 תוכלנה כהסתדרות, הכחירות הוצאות על

 סכומי־עתק, להוציא הגדולות המיפלגות
 לכחירות ככיכול מכוונות שתהיינה

 כגלוי המכוונות להוצאות מעל כהסתדרות,
 כמוכן, יוכל, לא הכוחר לכנסת. לכחירות

מערכות־הכחירות. שתי כין להכחין

ת הציע גרומיקו ש בגי
ב ״ נ י ז ר ב - ה ד ל ו ג

 בסוד: כה עד שנשמר פרט
 גרומיקו אנדריי עם אכן אכא נפגש כאשר

 שר־החוץ הציע ,1973 כסוף כז׳נכה,
 וליאוניד מאיר גולדה כין פגישה הסובייטי
 התפייסות. של כמחווה כרז׳נייכ,

 נכונותה על תצהיר שישראל גרומיקו: שהציג התנאי
שלום. תמורת המוחזקים השטחים כל את לפנות

רי ה 10 ס א ם ב בי סו ד  הפי
ד על ד שכנזי הי 7 א

 והמופנה בכלי־התיקשורת, המאורגן מסע־הפירסום
 סמנכ״ל בשעתו שהיה מי אשכנזי, הילל כלפי

 שחברה על מישרד־הקליטה, ומנכ״ל מישרד־השיכון
 ממישרד־ בעבודות זכתה אשתו ובבעלות בבעלותו
 העיתוי פנימי. מיפלגתי רקע בעל הוא השיכון,
 שהפרשה כיוון ביותר, מוזרים והיקפו לפירסום

 לפני המדינה מבקר בדו״ח בהרחבה פורטה כולה
אז. כבר בה עסקה כולה והעיתונות כשנה,
 והוחזרה מקיכרה הוצאה הפרשה כי נראה
 — אשכנזי של בדימויו לפגוע כמטרה לחיים

 כתוך הנערך הפנימי המאכק רקע על
 המועמדים רשימת הרככת לקראת מפ״ם

 הכאה. לכנסת המיפלגה של
 בכנסת מושב על מתמודד מפ״ם, איש אשכנזי,

 אשכנזי של מקורביו רונן. אליעזר הנוכחי הה״כ עם
 מחדש שפירסמו הם רונן של תומכיו כי חושדים

 אשכנזי שאנשי הנמנע מן לא הישנה. הפרשה את
 פרשיות לפירסום יביאו במיתקפת־נגד, יפתחו
רונן. ח״כ קשור שבהן

שיות מיהי האי
ה ר כי ב ה ה ת ב ש

 השכוע שהעסיקו התעלומות אחת
 שד זהותה היתה המדינה, אזרחי את

 הטופי בין היתה שכתה האישיות
 החידה כאנטכה. פראנם״ ״אייר מטוס

 סיפרם פירסום כעיקבות התעוררה
 כן■ ישעיהו הכר, איתן העיתונאים של

 אנטכה, מיכצע על שיף וזאב פורת
אד אישיות מנסה כיצד תיארו שכו

 — לפירסום הותר לא ששמה מונית,
 ביטחוני עבר ככעלת שהוגדרה אך

 ראש־הממשלה את לשכנע — עשיר
 החטופים. חיי עד להמר שלא

 מדוכר שכה החטופה :החידה פיתרון
 הכור מנהל שהיה מי של כתו היא

_____________בדימונה. הגרעיני

 תוכניות שתי ליזום הטלוויזיה הנהלת של תוכניתה
 ה״שמאלנים״ יצחקו מהן שבאחת מקבילות, סאטיריות

 לשמאלנים, ה״ימניים״ ילעגו ובשנייה הימין אנשי על
וגידים. עור קורמת
 נראה, עתה המתגבשת ההצעה על-פי

 תורכב הימנית הסאטירה תוכנית מערכת כי
״מעריב״. אנשי טהרת עד כולה

 יוסף מעריב איש הנראה, ככל יעמוד, בראשה
 שלום מעריב עורך חלק בה ויטלו לפיד, (״תומי״)
 הקאריקטוריסט קישון, אפרים הפיליטונאי רוזנפלד,

רפאל המראיין של רעייתו בונדי, רות וכן דוש
אחרונות. מידיעות בשן

הסאטירה מערכת רכז לתפקיד אפשרי כמועמד

שיא ^  הבנסת
י ב ר ד ל ב ס ד דו ב ב

 של הכדורסל קכוצת של הכנסותיה
המ השבוע שהיתה תל-אביב, מכבי

 לכד כינה הכדורסל דרבי של ארחת
 אלף 400בכ- מסתכמות הפועל, קבוצת

 אי* שנרשם כיותר הגבוה הסכום ״י, ל
 זהו מקומי. כמישחק-כדורסל ©עם

 מכבי של מהכנסותיה אף הגדול סכום
 המישחקים מן אחד מכל תל־אכיב
 לאלופות. גכיע-אירופה כמיסגרת

שמחי מאחר נרשמה זו גדולה הכנסה
 למחירי הושוו לדרכי הכרטיסים רי

 אירופה אליפות למישחקי הכרטיסים
מככי. שד

 חוששים, תל־אביב הפועל מנהלי
 תש- שהכנסותיו שכמישחק-הגומלין,

 כה ההכנסות תהיינה לא להם, תייכנה
גבוהות.
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אגמון. יעקב של בשמו נוקבים המקבילה,

עם מדוע  ז
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 מרדכי רב־אלוף הרמטכ״ל, של הנרגזת הודעתו
 עם פעולה צד,״ל שיתף לא שלפיה גור, (״מוטה״)

 אנטבה, פרשת את המתארת ,139 טיסה הספר כותבי
 מסולפים, תיאורים כביכול, הספר, גדוש לפיה ואשר

 ״ירייה־מהמותן״. תוך נעשתה
 אחת תיאור על רגז מוטה כי מסתבר

 כספר, המופיע הממשלה מישיבות
 כתוצאה חדק. כה נטל לא כאילו נכתב שם

 את המפריכה ידיעה לפרסם הורה מכך
 כפתח הספר מחכרי של התודה הכעת

 שיתוף־הפעולה.״ ״על לצה״ל, סיפרם,
 העובדה לאור רק ולו מוזרה, מוטה של הכחשתו

 להתפרסם יכלו לא בספר המופיעות שהתמונות
צה״ל. מצד שיתוף־פעולה ללא

כ׳ עקו ט י ר ח ת  :ה
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 של סירטו הסרטת על הטלוויזיה שידור בעיקבות
■> שר־ כי שגילה אנטבה, מיבצע על גולן מנחם

 את בסרט לשחק הסכים יעקובי גד התחבורה
השר. התחרט עצמו,
 להוציא מכקש הוא כי למפיקים הודיע הוא
ללעג. יושם פן מחשש מהסרט צילומיו את


