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ת מדו:הקדמי תעועו־ □תבח :חאוחיר• ותשפר מ

♦ משוו״ץ האישהרעלה
 וחרד שקרים מפיצים השילטונות

הקצב. במלוא פועלת שמועות שת־
 האדיר מורעל האם
 שמא או ג׳נין, בעיר

 ענת 7 האווירה רק
מדווחת. סרגוסטי

הברו ,רצח של האמיתית החקירה
 לידי עברה אלטרוביץ יעקב קר

 של הונאה לחקירות המחלקה
מח אשר זיגל, בנימי!

ה את בשווייץ פש
בפר המרכזית דמות
שה•

ר ק או רו י
 הירוקים נזיפמת על־ידי לבון הוזמן אמרי אורי
ה וחדה ר ט פ  ובחבריה משמאל) (ראשונה לולי ב

 מושביהם לעבר לראשונה שצעדו
 את לו הזכיר המאורע בבונדסטאג.

 הדש כוח — הזה העולם של הצלחתו
לכנסת. לראשונה כשנכנס ,1965ב־

התוצ היכו הקולות ספירת בתום
 חברי־הכגסת הפונים, את בתדהמה אות
 פילוא. ורוני אבטבי אליעזר ברעם, עחי

 ששפעו חברי־הכנסת כל נדהפו אחר-כך
 לכל התפשטו התדד״פה גלי התוצאות.

העם. את והקיפו עבר,
 גבר הרצוג, חיים האופוזיציה, מועמד

 אי־ פנחם השופט הקואליציה, מועמד על
 מדי- של השישי כנשיא נבחר הרצוג לון.

 כ.םוס נחשב שהוא לפרות נת־ישראל,
בטירת• השחור-
 באותו היו האחרים מן מופתעים פחות

הזה. העולם קוראי שבוע

)2375( הזה״ ״העולם
הבחירה לפני שבועיים

 ראש- אם הפתעה זו תהיה אולי
 ״לב- ייאלץ בגין מנחם הממשלה

ה מיפלגת של מועמד שוב ילוע״
הה אך — המדינה כנשיא עבודה
 היו אילו גדולה. תהיה לא פתעה

 אילון גם היה שונות, הנסיבות
 האופוזיציה, מועמד להיות יכול
 לשמש יכול היה שהרצוג כשם

 שכמה הקואליציה. של כמועמד
 נמצאים ביותר הסובים מחבריו

בה.

)2376( הזה״ ״העולם
הבחירה לפני שבוע

 לקד ניחן הבחירות לפני שבועיים כבר
 (העולם תשקיף במדור כפול רמז ראים
 יהיו כי נאמר הראשונה בידיעה ).2375 חזה

 הרצוג, בעד שיצביעו ליברליים חברי-כנסת
 הח״ב יהיה פי נאמר שלאחריה ובידיעה

הרצוג. ייבחר כאשר המערך, של החדש
שלאחריו(העו בשבוע שהופיע בגיליון

 בצורה הדברים נאמרו כבר )2376 הזח לם
 מפורטת בכתבה יותר. הרבה מפורשת

 .משרתי הכותרת תחת המועמדים, שני על
 מובטחת .לכאורה, נאמר: האדונים,״ כל

 64 של בקולותיהם אילון, של בחירתו
 קשה לו יהיה למעשה, ברי*הקואליציה.8•

המע שהציג המועמד מול להיבחר מאוד

 כפה יש להרצוג הרצוג... חיים הח״כ רך,
 יוכל הוא ובזכותם אילון, פני על יתרונות
 בבחירה בקואליציה תומכים לו למצוא

 הבא. השבוע בתחילת שתיערך החשאית
 זאת, לעומת לאילון, כי להניח קשה

 באופוזיציה.״ תומכים יימצאו
 המועמדים זה אחר בזה נסקרו בכתבה

 אגו- אנשי הקואליציה: מקרב ל״עריקה״
 רפ״י־לשע- חברי תמ״י, אנשי דת-ישראל,

הליב מהסיעה וחברי-הכנסת בליכוד, בר
ד :נאמר הכתבה בסיום שבליכוד. רלית א . 

 ראש-הפמשלה אם הפתעה זאת תהיה לי
 מועמד שוב ׳לבלוע׳ ייאלץ בגין מנחם

 אך — כנשיא-המדינה פיפלגת־העבודה של
הנסי היו אילו גדולה. תהיה לא ההפתעה

 להיות יכול אילון גם היה שונות, בות
 היה שהרצוג כשם האופוזיציה, מועמד

שכ הקואליציה, של כמועמד לשמש יבול
בה.״ נמצאים ביותר הטובים מחבריו מה

מס ארוחת  ח
לבגסת מחוץ

 של התהליך את שסקר פרנקל, שלמה
מספר: הנשיא, בחירת

 בחירת שלפני ביום גם בכנסת ״הייתי
 נערכה שבו השני, היום היה זה הנשיא.

 בקרב בחוק־השבות. התיקון על ההצבעה
 ה- הכתבים ובקרב הפרלמנטריים הכתבים

 הריעה היתה בכנסת, שהיו מיפלגתיים
 זוכר אני ייבחר. שאילון כימעט, הכללית,
 כתב־הטלוויזיה, ניסה פעמיים שלפחות

 אין שלהרצוג אותי לשכנע מישעל, נסים
מובטחת. אילון של ובחירתו סיכוי, שום

ערי שיהיו ידעתי אחרת. חשבתי .אני
 מאותם אחד אף הקואליציה. מן רבים קים

 הצהיר לא הרצוג בעד להצביע שעמדו
 אהרון השר (מלבד מראש בגלוי על־כך
 איב- שלא מקורות-מידע, כמה אבל אוזן),

 שיהיו רב בביטחון לי אמרו בעבר, זבו
.להכריע. בו שדי במיספר ׳בוגדים׳
 להצבעתה בקשר היה היחידי ״הספק

 בלילה ישבו חד״ש אנשי הד״ש. סיעת של
כשה נציני-המערל. עם הבחירה שלפני

 אמר בבוקר, ההצבעה ביום לכנסת געתי
הקומוני שהסיעה חד״ש סיעת מזכיר לי

בהרצוג. תתמוך סטית
ה יהיה שהרצוג בטוח הייתי בבר .אז
 בטי- ישבתי מדינת-ישראל. של הבא נשיא
 ח״כ-הםערך, עם ושוחחתי הכנסת, זנון
 למען המערכה את שניהל ברעם, עוזי

 הקואליציה. בתיד הרצוג של בחירתו
 שהר־ במפורש לומר אומנם סירב ברעם

 מאוד. מרוצה נראה הוא אבל יזכה, צוג
 סיעת־ה־ של לישיבה הלך הוא אחר*כך

 דובר לוי, אמנון עם אותי והותיר מערך,
 יזכה לא שהרצוג טען לוי מפ״ם. סיעת

 ארו- על התערבות לו והצעתי בהצבעה,
חודצהריים.

 שהתחילה לפני דקות עשר היה .זד,
 שזכיתי התברר לאחר־מכן שעה ההצבעה.

 החוב את לגבות מקווה אני בארוחדדחינם.
שם...״ האוכל לכנסת. מחוץ

בניגוד ..הצבעתי
ר דגצפתי

האחר ס1אר
 אומר הנאצים,״ זוועות את ״ראיתי

 שר־ של אחיו ארנס, ריצ׳ארד
 לכיבוש, מתנגד הוא לכו הביטחון.
לאחיו. ובעיקר — הלבנון למילחמת

מילחמה♦ תהיה
 מישהו ״כמיקרה״. מילחמה תיתכן לא היום

 את יצר מי כה. לרצות חיים
 כגבול הפיתאומית המתיחות

 מכוונת היא מי נגד סוריה,
ץ תועיל היא ולמי

 הזה להעולם מיוחד בראיון
 כיצד דורון שרה מספרת
 מדוע ומסבירה לפוליטיקה הגיעה

 בניגוד הצביעה
 בעניין למצפונה

חוק־ההפלנת.

אמן דבר ־ ״אימן״
 פחותמי אחד של נכדו ציזלינג, עידן

 בתו פנינה, ואשמו פגילת־העצמאות
 עץ־חרוד, קיבוץ ססיסדי אחד של

תימהונית. לכת הצטרפו מדוע מספרים

חלומותבן־עוובה
 להוציא מאיימים הרבנים

ם של כנה את רי  טל מ
כ תחזור לא אם מידיה,
 — תשובה

 שככר במו
 עשהכעלה־

לשעכר.

ה האילתית הסופרת
 זילברמן: דורית צעירה

 עם רוסן לי היה לא
קב־ יורם
כתב יוק.
ח עד תי

״ : לומות

שופט
זריז

 אורי המחוזי ר,שופט
ל נוהג שטרוזמן

 הלילה. עד עבוד
 כך, היו כולם אילו
הפיגור. נעלם היה

0

ישן־חדש בונד
 4 קיבל קונרי שון
 כדי דולר, מיליון וחצי

 חדשה בגירטה לככב
הרעם. כדור הסרט של

מצחיק דוקטור
 וחלם מישחק לסד סובר אריה

 כקיר• ליצן להיות
 עשה בסון? קם.

כצחוק. דוקטורט
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