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 הכל מוסדות. הקימו -שלא בכך התבטאה
 היתד. ההנחה מינויים. ■של בצורה נעשה

ב ונציגים מוסדות וייבחרו ועידה שתהיה
שהמ האיש אומר דמוקרטיים,״ הליכים

שהונ הפנימיות הבחירות שיטת את ציא
 בעזרות -שלו המיקצועי ובידע בד״ש, הגה

 לפני בו שנועץ הליכוד, ובתוכן מיפלגות
במיפלגה. האחרונות הפנימיות הבחירות
 ״לי קניאל. אומר עבד,״ לא זה ״אבל

 היה והסוף כך, בשל קשה הרגשה היתד,
המו הרשימה את והכתיב בא •שכשאריק

 — חשאיות לבחירות והתנגד שלו, כנה
 הודעתי ולמחרת ל-שאת, עוד יכולתי לא
שבחג- האירוניה מן ,יש פרישתי. על לו

וב ,1951ב־ התגייס הוא חיל־האוויר.
 כנפי את ענד כבר בילבד 18 בן היותו

 בקורס־הטייס. מצטיין כחניך טייס־הקרב,
לתפ ,1965ב־ -שנתמנה, עד התקדם שייקה

שאו חיל־ו־,אווירי, ־של המודיעין ראש קיד
 חד ששת־הימים מילחמות בימי מילא תו

 תפקיד את קיבל הוא ב-שלומציון התשה.
התנועה. דובר

 אז אמר ליבי,״ את שבתה ״שלומציון
 מכיר אני אריק ״את לעיתונות. בראיון

 ומיגרעותיו. מעלותיו על שנים, 23 כבר
 לי ־שאין מפני אליו, להצטרף החלטתי

מש וישראל אמיתי, מנהיג -שהוא ספק
כזאת.״ למנהיגות עתה וועת

הפורשים בין שייקר, גם היה השבוע

שרון אריק חוזר פורש*
המישקל מפני פחד

 עבדים. של רשימה לנו הוכתבה החירות
 לא־מפוארת׳,״ דרך של סיום היה זד,

לשרון. כתבתי
 ביטחון :של אלמנט כאן שהיה ״ברור

 מסויימים. אנשים לקדם רצה הוא עבורו,
 אבל עליו, מתפלא ממ-ש אני זו בנקודה
 דמוקרטיה היום אין עובדה. היא עובדה

 המתי- קניאל, של להערכתו בשלומציון.״
 פועלת התנועה היתר, אילו הרי מטיקאי,

מנ 10—12ל־ סיכוי לה היה שצריך, כפי
 אומר. הוא הפוטנציאל,״ היה ״זה דטים.
 מאחד יותר לתנועה נותן הוא אין כיום

-שניים. או
 לשלומי אצביע לא פנים, כל על ״אני,

 לא ״וגם מצהיר, הוא בבחירות״ ציון
 של מיקרי אוסף זהו לדעתי כי לד״ש,

ה אומץ־לב. כל חסרת בתנועה אנשים,
 שהיה כך על עצב, היא כיום שלי הדגשה

שריוחמץ.״ גדול צ׳אנס פה
נוספת מרכזית דמות חמור. הליך
 נדחקה זוהר, עזרה הפרופסור — בתנועה
 המוכנה ברשימה העשירי למקום במפתיע
 הוא וינה, יליד ),55( זוהר אריק. שהביא

באוניבר פנימית לרפואה פרופסור כיום
פנימית מחלקה ומנהל תל־אביב, סיטת

 בתל־השומר, שיבא על־שם בבית־החולים
 וב־ ,בחיל־ד,רפואה (מיל.) סא״ל גם הוא

 בית־החו־ על פקד יום־הכיפורים מילחמת
ברפידים. לים

 על זוהר גם ויתר שעבר השבוע בסוף
והוא לכנסת, התנועה ברשימת מקומו
בשני בחירות שתהיינה ״הוחלט :מספר

 ,במעלה־ד,אדומים הראשון בשלב שלבים.
 אני שמות. שלושה עבור ציר כל הצביע
הקו מיספר לפי השלישי, במקום זכיתי
 היה אבל סופי, אומנם היה לא זה לות.
הש בשלב לפופולריות. ביטוי משום בכך

 צריכות היו יומיים, כעבור שנערך ני,
 ואמר: בא אריק חשאיות. בחירות להיערך

 בחירות אין מציע, שאני הרשימה ,זוהי
 שזהו חושב אני גלויות׳. רק חשאיות,

 אי־אפ־ כדוגמתו. נשמע שלא חמור הליך
 ב־ שהתנהגו כמו 1977ב־ להתנהג שד

שנה!״ 30 לפני מפא״י
 שלה נוספת דמות ישראל. עם צרכת

ו שלומציון בתנועת מבטיח עתיד ניבאו
 תת־אלוף הוא בכלל, הפוליטיים בחיים
 לאחרונה עד ששימש ברקת, שייקר, (מיל.)

ב ישראל בשגרירות האווירי הניספח
 הצבאית הקאריירה את נטש וושינגטון,

 שייקר, לשלומציון. ועבר בשיאה שלו
של ביותר הצעירים מהטייסים היה )42(

 הוא קודם־לכן עוד לכנסת. הרשימה מן
 לקבל ממנו ונמנע הדובר, מתפקיד הודח

מס שייקח .ראש־מטו־,־הבחירות תפקיד את
 ולספר לצעדיו, המניעים את לפרט רב
 יושב ״זה התנועה. בתוך עימו אירע מה
 מטען איתי נרפא אני ה^ב, על חזק לי

 אני בינתיים ״אבל אומד, הוא כבד,״
 שעשיתי מה כל הכל. לשפוך אס מהסם
 — אחד שיקול מתוך עשיתי חיי בימי

 בשלומציון גם ישראל. עם של טובתו
 פרשתי, ואם מלאה. בהתנדבות פעלתי

 מה •שזה חושב שאני מפני רק זה הרי
 עוד מישהו ובכלל, ישראל. לעם שטוב

ה את מעניינת עדיין ששלומציון מאמין
?״ ציבור

שות פר
רשת־יבידור

 להעיד הסכים א7 חשר
 נאלצה והטלוויזיה עצמו, ננד

להתנצל
 הטעויות, על מצטערת ״רשות־ה,שידור

 כנר דן אגמון.״ מר בפני כך על ומתנצלת
 ביום מסך־הטלוויזיה. מעל כהרגלו, חייך,

לח מבט מהמרת אחרי האחרון, הראשון
ה מן שחרגה הודעה בפיו היתה דשות,

 הוא כקריין־רצף. הורגל שאליה כרוניקה
ה הטלוויזיה בתולדות לראשונה נאלץ,

 טעויות על בפומבי להתנצל ישראלית,
 כישמונה לפני ששודרה בכתבה שנפלו

 שני, במבט התוכנית במיסגרת הודשים,
 מוסדות* מימון לבעיית התייחסה וא-שר

בישראל. התרבות
שהת ממושכת מילחמה הסתיימה בכך
 אגמון, יעקב בין מאחרי־הקלעים נהלה

 הנהלת לבין בימות, תיאטרון של מנהלו
בטעויותיה. להכיר שסירבה הטלוויזיה,

 כעסו עיקר להעיד. הוזמן ידלץ
תי מניהול שפרש אחרי שגם אגמון, של

ממ הוא הקודמת במתכונתו בימות אטרון
 מופעים, והפקת אמרגנות בעיסקי שיך

 הקביעה על היה ברדיו, לתוכניותיו במקביל
 ייעודו את מילא לא בימות תיאטרון כי

״לפ לתל־אביב. מחוץ בהופעות החל ולא
 אגמון, סיפר הזאת,״ הקביעה שנחרצה ני

 לא גם אני בכלל. אתי דיבר לא ״אי-ש
 הציץ התוכנית מעורכי שמישהו מאמין

 מדי שהתפרסמו ,בלוחות־ד,מופעים פעם
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הראשון הפרס מינימום
־ 70 0,000 י י

הפרסים כלו מינימום

ד״ 1,500,000
 האחרון המרעד — ה׳ יום

הטפסים למסירת

הג  ן.כוע-7עשהלךמנ
שבוע! בכל טוטו מלא

בספורט ההיסוחס להסדר הסועצה

|~הח

1
ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית

ת המפלגה טי ס מוני קו שראלית, ה הי
ם ציבור וחוגי שחורים פנתרים די הו  וערבים י

ם כי א ל־ ת

4 רח^קפלן סוקולוב, __בית
כערב 8.00 כשעה 16.4.77 שכת, מוצאי

ה האדמה׳ ב״יום קרה מה ק ב ת? ובג ב
:כהשתתפות

1
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אבו־טועמה ג׳לל
גרבייה אל בקה המקומית, המועצה ראש —

אבו־עיטה אל־חמיד עבד
טייבה כפר המקומית, המועצה ראש —

ביאדסי איברהים
גרבייה אל בקה המקומית, המועצה חבר —

אל־חי עבד טארק
טירה כפר המקומית, המועצה ראש —

ג׳ת כפר המקומית, המועצה חבר
וערבים. יהודים ציבור ואישי

מן! הציבור מוז
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