
 הוציאו כמה
המפלגות?■

 במערכת־ המיפלגות הוצאות של האמיתי החשבון להלן
 לחלוטין השונה התשיעית, לכנסת הבחירות

 ההוצאות סכומי כביכול. הוצאותיהן על מהצהרותיהן
 על־ידי וסופקו בהחלט, מוסמכים אפריל חודש לגבי

 בלתי־פוליטי. מיקצועי איגוד שהוא איגוד־המפרסמים,
 חודש סוף עד לפירסום ההוצאות הערכת על־פי
 — הכולל ההוצאות סכום את לאמוד ניתן אפריל

 המיפלגות כל כימעט כי כללית הנחה מתוך לפירסום
 סכום מאי חודש של הראשונים הימים 17ב־ הוציאו
 אפריל. בחודש שהוציאו הסכום לכל השווה
 במודעות פירסום על ההוצאה סכום על-פי

 מיכלול של אומדנה לערוך ניתן בעיתונות,
 מיפלגה כבל שבן מיפלגה, כל של ההוצאות

 מכלל דומה שיעור בעיתונות הפירסום תופס
 ועובדים, מישרדים אחזקת הבולל התקציב
 הוצאות־אירגון סירטוני־טלוויזיה, הפקדת
 והדבקתם פלאקאטים הדפסת כלליות,

יום־הבחירות. והוצאות
 ל״י מיליון 2,5כ־ אפריל חודש סוף עד הוציא המערך

 של כללי משוער סכום מתוך בעיתונות, מודעות על
לפירסום. ל״י מיליון 3,6

 המערך של המשוערות ההוצאות סך־כל
 אותו רק ל״י. מיליון 30כב־ מסתכם לבחירות

 למערך ששולם הבחירות ממימון חלק
 הה״בים מיספר על־פי לו יוחזר במיפרעה,

 הסתבך מכך שכתוצאה נראה שקיבל.
 ל״י. מיליון 10כ- של כחובות המערך

 ל״י מיליון 2,898 אפריל חודש סוף עד הוציא הליכוד
 מיליון 4,3 של כולל סכום מתוך בעיתונות, למודעות

 רוב ל״י. מיליון 25כ־ של כללי ותקציב במאי 17ה־ עד
 מימון חוק על־פי המדינה, מתקציב יכוסה תקציבו

המיפלגות.
 3,2וכ־ אפריל סוף עד ל״י מיליון 2,815 הוציאה ד״ש

 20כ־ של כולל תקציב מתוך מאי, אמצע עד ל״י מיליון
ל״י. מיליון

 נמצא ההוצאות כסכום הרביעי כמקום
 אפריל בחודש אומנם שהוציא פלאטו־שרון,

 פירשום תקציב מתוך כילבד ״י ל אלף 3510
 אולם מאי. אמצע עד ל״י מיליון חצי של

 מיליון 15ב־ של בולל סכום הוציא פלאטו
 ברחבי שהוציא הסכומים כלולים שבו ל״י,

 ולפרטיים. ציבור למיפעלי כ״תדומות״ הארץ
 מתוך מודעות, על ל״י וחצי כמיליון הוציאה המפד״ל
 800 הוציאו הל״ע ל״י. מיליון 10 של כולל תקציב

 ל״י מיליון 6ב־ תקציב-המוערך מתוך לפירסום אלף
 כהנא, מאיר הרב ותנועת שלומציון ר״צ, שלי, ואילו

 מתוך — פירסום על ל״י אלף 250 אחת כל הוציאו
אחת. כל של ל״י מיליון 2כ־ של תקציבים

 ד״ן משה
דליבוו־ יצטרך

 משה העבודה, ח״כ כי לחלוטין כימעט ברור כעת
 יפרוש הבחירות, מלפני אזהרתו את יממש דיין,

 בראש או — לליכוד ויצטרף העבודה ממיפלגת
 פרישתו את ינמק דיין פרטי. כאיש או נבחרת חטיבה

 בקשר הליכוד של המדיני במצעו תומך שהוא בכך
 דיין עם יחד והשומרון. יהודה שיטחי על לאי־ויתור

 שגם הנמנע מן ולא הדר, עמוס ח״כ גם לפרוש עלול
 אליהם. יצטרף נוסף ח״כ

 והצטרפותו מהמערך דיין של פרישתו
 רוב כיצירת מכרעת להיות עשוייה לליכוד

 ממשלת הקמת את שיבטיח פרלמנטרי
ד״ש. ללא הליכוד

 ישראל* יחסי ■ורעו
אירופה מדיווח עם

 בראשות ממשלה הקמת של המדיניות התוצאות אחת
מדינות עם מדינת־ישראל יחסי הרעת תהיה הליכוד,

 מיפלגות נמצאות שבהן המערבית, אירופה
 ההדוקים מהיחסים מעט לא בשילטון. סוציאליסטיות

 מהיחסים נבעו לישראל אלה מדינות בין ששררו
 עם אלה מיפלגות מנהיגי של והמיפלגתיים האישיים

הישראלית. העבודה מיפלגת ראשי
 הסוציאליסטיות המיפלגות ראשי שבל ביוון

 ישראל על בי כדיעה מאוחדים באירופה
 ולהכיר ובשומרון כיהודה שטחים על לוותר

 שלהם המיפלגתית האכזבה עלולה כאש״מ,
 גם השלכות בעלת להיות מממשלת־ליכוד

 בסיוע הן כישראל, המדינית התמיכה על
בינלאומיים. בפורומים והן בלבלי

 ■סבל חלפו!
מידיו!

 של יועץ־הסתרים־לשעבר שהיה מי חלפון, יעקב
 מסע־ד,בחירות למנהל והפך רבין יצחק ראש־הממשלה

 ככל יקבל פלאטו־שרון, סמי המולטי־מיליונר של
 הצלחתו תמורת במזומן, ל״י מיליון של סכום הנראה
 קולות גורף כשהוא לכנסת פלאטו סמי את להכניס

 מנדטים. שני להכניס לו מספיקים שהיו
 על הסבם כל נכתב לא לפלאטו הלפון כין

 פלאטו ייבחר אם חלפון שיקבל התמורה
 לשיקול־דעתו,״ זאת משאיר ״אני לכנסת.

 מצב באיזה להעריך צריך ״הוא הלפון. אמר
 הוא מצב ובאיזה חודשים שלושה לפני היה

 לו.״ שווה זה ובמה היום,
 מיליון של סכום לחלפון פלאטו ישלם ההערכה פי על

דבר. לחלפון משלם היה לא לכנסת, נבחר אילולא ל״י.

 חקירה יתבעו
ת עד ר חי פדאטו ב

 התשיעית, הכנסת תכונס כאשר כי הנמנע מן לא
 ועדת־חקירה הקמת שיתבעו קולות בד, יישמעו

 שבהן הנסיבות על והידיעות השמועות את שתחקור
 לכנסת. פלאטו סמי נבחר

 את ציינה בבר הבינלאומית העיתונות
 באות־קלון פלאטו שבבחירת ההפתעה

 לקנות ניתן •טכה הישראלית, לדמוקרטיה
 מקובל שהיה למה כדומה כפרלמנט מקום

דרום־אמדיקאיות. ברפוכליקות־כננות

■היו מ׳
ד הדיבור שר■

 קואליציה של סוג איזה ברוד לא שעדיין למרות
 הפנימית ההתרוצצות החלד, כבר להקים, הליכוד יצליח
 בממשלה המיועדים לשרים בקשר הליכוד בתוך

 שעל הנמנע מן לא בגין. מנחם של בראשותו שתקום
 השונות החטיבות בקרב חיכוכים יווצרו זה רקע

 לעצמה תתבע מהן אחת שכל הליכוד, את המרכיבות
 נראה דבר של בסופו אולם יותר. ״מכובדים״ תיקים
 ממשלתו. להרכב בקשר להכריע יצטרך עצמו שבגין
 שני יתבעו בליכוד שהליברלים ברור בכר

 עבור תיק־האוצר את :חשוכים תיקים
 אריה עבור תיק־החוץ ואת ארליך שמחה

 עצמו שבגין אפשרות קיימת אולם דולצ׳ין.
להיותו כנוסף שר־החוץ כתפקיד לכהן יבקש

ה ר ה ב ה
המת שנמחקה״ ״היחידה ככתבה

 קטעים מופיעים זה כגיליון פרסמת
כו דויד סרן של לדמותו המתייחסים

ש הצנחנים פלוגת מפקד ז״ל, כבי
 מערבת ה״יסעור״. מסוק כאסון נהרג

ה כי להבהיר מבקשת הזה״ ״העולם
 המישפחה. דעת על נכתבו לא קטעים

 לפני הוצגה היא הכתבה פירסום לפני
 כי שטענו כוכבי, של כני-מישפחתו

 את מתארת הכתבה אין לדעתם
 טכניות מסיכות אולם נאמנה, דמותו

 תיקונים כה להכניס עוד היה ניתן לא
במבוקש.

 הליברלים ייאלצו ואז ראש-ממשלה
. פחות. חשוב כתיק להסתפק

 יהיו שעליו הביטחון תיק על גם להיווצר עלול עימות
 (מיל.) ואלוף וייצמן עזר (מיל.) אלוף :קופצים שני

 הניצחון הליכוד. עם לקואליציה שיצטרף שרון, אריק
 של לזכותו זוקפים אותו הליכוד, של הגדול הארגוני

 שרון אריק של בדרכו מיכשול להוות עשוי וייצמן
 כה עד אותו העדיף שבגין למרות למשרדיו־,ביטחון,

זה. לתפקיד

ד כו לי חוששים ב
שריפח מיסמבים מ

 עשוי המערך כי חששות הובעו הליכוד אנשי בקרב
 את יעביר בטרם החרוכה״ ״האדמה בשיטת לנקוט

 אנשי לכשחוקם. הליכוד, ממשלת לידי השילטון
 בהם שיש ומיסמכים תיקים להשמיד עלולים המערך

 אחזקתם בתקופת ואנשיו המערך נגד חומר להוות כדי
אלה. בתיקים הממושכת
 המישטרה, במו בתיקים מדובר כמיוחד

 יש שם והביטחון, האוצר המישפטים,
 רכות חסויות פרשיות על ותיקים מיסמבים

 שהגיעה האופוזיציה לידיעת יגיעו שאם
 פנדורה תיבת להוות עלולים לשילטון
 העבודה מיפלגת נגד כנשק שתשמש
כשילטון. ושותפיה

ן ו י ל י ה ג !

א ה 09הוו הי

 לפני והודפס הגדול בחלקו נכתב
 התשיעית, לבנסת הבחירות יום

 את לצפות היה ניתן לא עדיין כאשר
 של והמפתיעות המהפכניות התוצאות
 החומר מן חלק כך, משום הבחירות.
 בטרם התיישן זה כגיליץ המתפרסם

עת.

שראלי ק 1 הודו  הי
בשטחים! יוחל

 יהיה ממשלת־ד,ליכוד של הראשונים הצעדים אחד
 כבר יש זד, בנושא בשטחים. הישראלי החוק החלת
 את להחיל הממשלה את המסמיך הכנסת של אישור
 זאת תמצא כאשר הכבושים בשטחים הישראלי החוק

 אפילו לבקש ממשלודו־,ליכוד תצטרך לא לפיכך לנכון.
 זה. לצעד הכנסת אישור את

 הישראלי החוק יוחל ראשון כשלב כי נראה
 לגרום העלול דבר — ובשומרון כיהודה רק
בגדה. אלימות ומעשי התפרעויות של לגל

ת ם סו ר י 3 71 תחזי ה
 הטלוויזיה אנשי החלטת את ליווה כבד חשש

 לכנסת הבחירות תוצאות תחזית את לשדר הישראלית
 הסתיימה בטרם עוד בידם כבר שהיתר, התשיעית
 פיהן על המדגמיות בקלפיות הרשמית ההצבעה

התחזית. נקבעה
 אנשי הניחו בלילה עשר השעה לפני דקות עשר

 ואלכם שילון דן הטלוויזיה, של החדשות מחלקת
 ניצחון את שבישרה התוצאות, תחזית את גלעדי,

 צוקרמן. ארנון הטלוויזיה מנהל של שולחנו על הליכוד,
 מהתוצאות, נדהמו שבעצמם וגלעדי, שילון

 שעלול כ״פיספוס״ חששם את הסתירו לא
 של החיזוי מיבצע בל את ללעג לשים יהיה

 התוצאות את כחן צוקרמן אכל הטלוויזיה.
 ליטול הוחלט קצר דיון ואחרי בקפדנות

 התחזית. את ולשדר סיבון
 ניסו הטלוויזיה בבנין שהתמקמו הרדיו שדרי אגב,

 התחזית את ולשדר מהטלוויזיה ה״סקום״ את לגנוב
 התערבותו רק הטלוויזיה. שידורי לתחילת קודם ברדיו

זאת. סיכלה לבני, יצחק רשות־השידור, מנכ״ל של

שה הטלוויזיה ש ח


