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 הבחירות; הפתעת
פלאטו־שרון

 של כיותר הגדולות ההפתעות אהת
 עלולה הבא כשכוע שייערכו הבחירות

 המולטי־מיליונר של כחירתו להיות
 סמי צרפת, מישטרת על־ידי המבוקש

לכנסת. פלאטו־שרון,
 אינו שנערכו דעת־הקהל מסיקרי אחד שאף למרות
 הפוליטיות במיפלגות ואיש בחירתו, את מנבא
 ייבחר אומנם שפלאטו לאפשרות ברצינות מתייחם אינו

 :מרעישה הפתעה להוות רשימתו עלולה כחבר־כנסת,
 להתפתח עלול ציני, כקוריוז בתחילה שניראה מה

 מערכת־הבחירות של ביותר הגדולה לשערורייה
התשיעית. לכנסת

 את פלאטו סמי הבטיח ככד למעשה
 צ0מ* יותר לו שהובטחו אחרי בחירתו,

 אחרים בוחרים מלכד וזאת קולות, אלף
 נגד במחאה עבורו להצביע העלולים
 שאיש למדינה ״מגיע (כנוסח המישטר

 אחרים. מטעמים או ככנסת״) יישב כמוהו
 כעיירות־הפיתוה, כעיקר שלמות, חמולות

 כמישאלים ביטוי לידי כאות •טאינן
 להצביע התחייכו דעת־הקהל, וכסיקרי

 לגרוף עלול הוא פלאטו. רשימת עכור
 קריית־ דימונה, באשדוד, כעיקר קולות

 שכהם אחרים וכמקומות וכאר־שכע, שמונה
 צפון־ עולי של גדולים ריכוזים נמצאים
וגרוזיה. אפריקה

 קבלני השיגו פלאטו עבור להצביע ההתחייבויות את
 עבור בעיקר עבדו שבעבר אלה, בעיירות הקולות
 סכום רישמי, באופן השקיע, עצמו פלאטו המערך.

 שלו. במערכת־הבחירות ל״י מיליון 2.5כ־ של
 מקומו לו יעלה למעשה כי טוענים, יודעי־דבר אולם

 צרפת, למישטרת אי־הסגרתו את לו שיבטיח בכנסת,
ל״י. מיליון 20ל־ 15 בין ד,נע בסכום

 כמערכת מעשית כתמיכה ישראל
 פורר, ג׳ראלד הקודם, הנשיא של הבחירות

 ובלתי־ ישירה התערכות המהווה כצורה
 ארצות* לנשיאות הבהירות כמערכת חוקית

הכרית.
 או מוסרית כתמיכה עוסק אינו הדו״ח

 אדמת על כספי סיוע מפרט אלא מילולית,
 •טל למערכת־הכחירות ארצות־הכרית

 השאר, כין מתבסס, הדו״ח בי נראה פורר.
 •טל פעילותו על שנערך צמוד מעקכ על

 שימחה כארצות־הכרית, ישראל שגריר
 הנמנע מן לא הבהירות. כתקופת דיניץ,
 השגריר. שיחות •טל הקלטות גם כולל שהוא

 בדו״ח המופיע כיותר החמור הסעיף
 בתמיכת כי הטענה, הוא לקארטר שהוגש

 מייוחדת קרן הוקמה ממשלת־ישראל
 פורר. •טל למאמץ־הכחירות לסייע שנועדה

 פנה דיני? כי השאר, כין נאמר, חזכדו׳
 יהודים תורמים של רב למיספר אישית

 הקמת על להם הודיע כארצות־הכרית,
 תוך תרומות, להרים מהם וביקש הקרן

 מחדש פורד •טל בחירתו שאחרי הכטחה
 כצורה מהכספים. חלק להם יוחזר כנשיא

 הבחירות חוקי את לעקוף היה ניתן זו
 פעולה הגדירה סובנות־הכיון האמריקאיים.

 הפנימיים בענייניה זרה כהתערבות זו
ארצות־הכרית. •טל

 שככר למרות במום, כסוד נשמרת הפרשה
שהוגש הדו״ח על לממשלת־ישראל דווח

של הבא הגיליון

העולס
 בשל אחד יום של באיחור יופיע

 ביום אור יראה הגיליון הבחירות.
 הערב, בשעות במאי, 18ה־ רביעי,
 תוצאות ניתוח את בתוכו ויכלול

 ראשונים ומאמרי-פרשנות הבחירות
בעיקבותיהן.

 גדולות כהוצאות כרוכה תהיה לירושלים
 את מאיטימים הם כן כיזכוז. אלא שאינן
 מאהד בי נאור, מרדכי התחנה, מפקד

 הוא אין אזרחית, לעכורה לפרוש שבכוונתו
 של הראוותנית התוכנית נגד מתקומם

מישרד־הכיטחון.

 ]ביקורו על מדווח קינן
ערבית בארץ

 אי־ שעדיין ערבית, בארץ מסעו על מדהים דיווח
 לראשי קינן עמום מסר בשמה, לנקוב אפשר

 ישראלי־פלסטיני, שלום למען הישראלית המועצה
 ארץ. לאותה הוזמן בשמה אשר
 בה וסייר הישראלי בדרכונו ארץ לאותה נכנס קינן

 על־ידי נתקבל הוא הגבלות. ללא חופשי, באופן
 הפגישות מן בחלק ביותר. הבכירים השילטון אישי
 ארץ. באותה אש״ף נציג נכח

 להגיע איך היה כשיחות המרכזי הנושא
 האישים ישראלי־ערכי. שלום להסדר

 ■ הקרובות בבחירות התעניינו הערכיים
 של״י, מחנה כסיכויי וכעיקר כישראל,
 הישראלית״ ״המועצה עם על־ידם המזוהה

 קומוניסטיים הלא השלום בוהות ועם
כישראל.

 שנערכו לפגישות הוקדש מהשיחות חשוב חלק
 הישראלית המועצה נציגי בין האחרונה בשנה

 דוקטור בהנהגת אש״ף, של בכירים נציגים ובין
 בדרך מכריע כשלב שתוארו סארטאווי, עיסאם
 ישראלי־פלסטיני. שלום לקראת

 המדיניים למוסדות פגישותיו על ידווח קינן
ישראל. ממשלת של המוסמכים

 יי ש ב יו ..תקופת
תהרואין בשוק

 שערבו נמרצות פעולות מיספר כעיקכות
 מורגש חמישטרה, של מחלק־הסמים אנשי

 העולם־ כשז־קי (״לכן״) בהרואין מחסור
 כצריכת לעלייה גרמה זו עוכדה התחתון.
זה. בסם ער ולמיסחר (״חום״), האופיום

 במרכזי־הפצה שמנים״ ״דגים כמה נעצרו באחרונה
איזורים. באותם המיסחר שותק ובכך ביפו, גדולים

ר ננריבון !,הקא ב  כ
בגניבה בעובר נחשד

 איר מסביר: מומחה
קולות? לקנות ניתן

 השבוע, הסביר בארץ הידועים מקבלני־הבחירות אחד
 בחירתו את להבטיח לכנסת מועמד יכול כיצד

 לכאורה, מהווה, שאינה בצורה בוחרים קולות בקניית
 תשלום תמורת בוחרים קניית האוסר החוק על עבירה

 בשווה־כסף. או במזומנים
 קולות לרכוש היא ביותר המקובלת השיטה

 למשל, כך, עדות. או חמולות ראשי אצל בקבלנות,
 מסויימת ממדינה עולים של לריכוז לבוא ביתן

 ״בקלפיות לרם: ולומר אחת, בשכונה המתגוררים
 קול אקבל אם קולות. אלף לי דרושים שבשכונתכם

 אקבל אם אבל אגורה. תקבלו לא מאלף, פחות אחד
 עבור ל״י 500 של סכום תקבלו ויותר, קולות אלף

 בידי מופקד ל״י מיליון חצי של סכום קול.״ כל
 התשלום. להבטחת נאמן

 הקולות, מניין אחרי מסתבר, כאשר
 ויותר קולות אלף היכל אומנם שהמועמד
 לתרום יכול הוא שכונה, אותה כקלפיות

 כית־בנסת, להקמת לשכונה ל״י חצי־מיליון
 שאין אחרת, ציבורית מטרה לכל או למשל,

 קניית של פלילית עכירה משום כה
 עדות, מוכרים בזו כצורה בוחרים. קולות

 קולות את ושבטים שכונות חמולות,
אנשיהם.

 הוא, הקולות כשוק כיום המקובל המחיר
לקול. ל׳׳י 500 אכן,

 סוכנות־־הביוו
 ישראל האמרילואית:

רד סייעה פו ל
 ארצות־הכרית, לנשיא שהוגש סודי דו״ח
ממשלת־ את למעשה מאשים קארטד, ג׳ימי

 את לייחס שניתן הנמנע מן לא לקארטר,
 ואנשיו קארטר הנשיא של הצונן יחסם
 ממשלת־ישראל של הרישמיים נציגיה בלפי

 על־ידי לו שהוגש הדו׳׳ח למימצאי
הסי־איי־אי.

 הפסקת עד תרעומת
3די1 נגד חקירה

 תרעומת הכיעו כמישרד־האוצר מקורות
 יהושע שר־האוצר, שנתן ההוראה על

 ח״ב נגד פעולה בל לנקוט שלא רכינוכיץ׳,
הורוביץ. יגאל הליכוד,

 מימצאים הכולל דין־וחשבון הכין פקיד־השומה
 הבעלים אחד שהוא הורוביץ, של עסקיו על רבים

 מקום יש פקיד־השומר, לדעת טנא־נוגה. מחלבות של
 מס־ אנשי אלה. מעסקים לכמה בקשר בחקירה לפתוח

 זר״ בתיק בפעולות לפתוח אישור שביקשו ההכנסה,
 שר־האוצר, של אישית הוראה בעיקבות חדלו

 כפעולת־בחירות להתפרש עלול הדבר כי שחשש
הליכוד. נגד ד,מערד של

ב״גלי־צה׳ל״ תסיסה

 את להעביר פרם, שימעון שר־ד,ביטחון של תוכניתו
 תל־אביב מסביבות גלי־צוז״ל הצבאית תחנת־השידור

 בקרב בעיקר רבה, תסיסה מעוררת כבר לירושלים,
 האזרחיים, העובדים התחנה. של האזרחיים עובדיה

 שוקלים אף תל־אביב, בסביבת מתגוררים שמרביתם
 מרביתם שעל למרות סנקציות, נקיטת של אפשרות

 ל. צד,״ עובדי בהיותם הדבר, אסור
 הושקעו כאחרונה רק כי טוענים, העובדים
 התחנה כניין כשיפוץ עצומים סכומים

התחנה העכרת וכי תל־אכיכ, שכאיזור

 בית־הדין חבר טריפון, אלכסנדר קצין־המישטרה
 מתפקידו הושעה אשר המישטרה, של המישמעתי

 מסופרמרקט סל־מיצרכים בגניבת שנתפס אחרי
 דומה. בעבירה בעבר נחשד כבר ירושלמי,

 טברייני, שהוא טריפון, נגד החשדות
 הועלו החדש. ביתו לבניית כקשר הועלו

 מישטרתי כרככ השתמש כי האשמות נגדו
 השתמש וכי ביתו, לכניית וכאנשי־מישטרה

 גג לכיסוי מרמת־הגולן גנובים כרעפים
הכית.
 הושתקה והיא בפרשה הבדיקה הופסקה בשעתו

 עלולה היא עתה הציבור. לידיעת כלל שתגיע מבלי
מחדש. להתעורר

מריקו מלך חסן
ד הפר די ישראל י
 כמרחכ כיותר המשמעותית התופעה

 העובדה היא האחרונים כחודשים
 מוצהר ידיד הפך מרוקו מלך שחפן

 כשכועות פעמיים ישראל. של ופומבי
 יום־העצמאות כערב פעם האחרונים,

 חסן העניק האחרון, כשבוע ופעם
 למרוקו, מחוץ זרים לעיתונים ראיונות

 כצורה ישראל את שיכה שכהם
החרי כשבח דיכר חסן הסדת־תקדים.

בתחומי כעיקר הישראלית, צות


