
חמחרים
רל בת ע ה

ה ד ל ו  בבית־החולים בחיפה, ♦ נ
 מדרום היולדת הובהלה שאליו כרמל,
 לבנוני גנרל לחד, לאנטואן לבנון,
 ולאשתו, דרום־לבנון צבא ומפקד

רומי. בת, השני, ילדם מינרב,

הרופאים אם
ק נ ע ו  שבמדינת באומהה, ♦ ה

 השנה אם תואר האמריקאית נברסקה
 על ,59 צ׳ימיני, מונאקו ללואיז
 כיום שהם ילדים עשרה ׳שגידלה
 ב־ שני תואר בעלי (ארבעה); רופאים

ו עורכי־דין(שניים) (שלושה); חינוך
אחת. אחות

ר הגוף ח ס ה
♦ מנו ת  על- לחשמנים, ברומא נ

 השני, סאולוס יוחנן האפיפיור, ידי
 ארצות, 19 יוצאי ארכי־הגמונים 28

 כבר המואמנים החשמנים 92ל־ בנוסף
 המיכסה מלאה ובכך בוואתיקאן,

 הכנסיה חשמני 120 של המכסימאלית
 הצורך, בשעת המהווים, הקאתולית,

חדש. כאפיפיור הבוחר הגוף את

האימים שדרן
 יום־הולדתו בהוליווד, ♦ נחוג

 ובימאי, שחקן ולס, אורסון של 70ה־
 (האדם כיכב שבהם בסרטים שנודע

 היתר: בנישואיו(בין אותלו), השלישי
 ובשידור־האימים היוורת) לריטה גם

 בדיוני, תסכית אלא היה שלא שלו,
 50 לפני אמריקאית, ברשת־שידור

אמ מאזינים למיליוני שגרם שנה,
 מתרחשת אכן כי לחשוב ריקאיים
לכדור־הארץ. אנשי־מאדים פלישת

• • •

השבויים מפקד
♦ ג ו ח  של 75ה־ יום־הולדתו נ

 פולין יליד אלמוגי, אהרון יוסף
 בכפר־סבא עבד ,20 בגיל ארצה שעלה

 בגיל בחיפה, והקים, ובבניין בפרדסים
 כוח־האבטחה הפועל, פלוגות את ,27
 פרוץ עם העובדים. הסתדרות של

 אל־ התנדב השנייה מילחמת־העולם
ה (חיל־ההנדסה) לחיל־החפרים מוגי

 ועמד ביוון הגרמנים בשבי נפל בריטי,
1500 בראש השבי שנות ארבע במשך

)1973(ולס שחקן
המאדים מן פלישה

הנ שאותם הארצישראליים, השבויים
 (הוא ובתבונה במישמעת־ברזל היג

 לערב והקפיד מישחקי־קלפים על אסר
 ממיזרח־ מיצעד־הפינוי בשעת אותם,

 בין הקרב, האדום הצבא לנוכח גרמניה,
 את למנוע כדי הבריטיים, השבויים
 על־ידי האחרון, ברגע וזיהויים, איתורם

 היה השבי מן שובו אחרי הגרמנים).
 מועצת מזכיר זה, אחר בזה אלמוגי,

 לשבירת ידו את נתן (עת חיפה פועלי
 מזכיר );50ה־ בשנות שביתת־הימאים

 ראש שר־העבודה; שר־השיכון; מפא״י;
 הסוכנות הנהלת ויו״ר חיפה עיריית

ה הציונית וההסתדרות היהודית
עולמית.
2488 הזה העולם

 הליכוד של ודעות־הבחירות **
 תפנית שקיבלו כמעט ^/להסתדרות

ה היום לפני ימים שמונה דרמאתית,
 של בתיקיהם הנדון). גם (ראה קובע

 הציבור יחסי ואנשי מומחי־התעמולה
התוכניות. כל מוכנות היו

 השבוע, הראשון ביום הכותרות,
ותוקפני. חדש שלב על בישרו

 ״התוכנית הזועקת הכותרת תחת
 המילים נורו וקיסר" פרס של הסודית

 לך מכינים ״הם קידוש־לבנה: באותיות
 המוניים, פיטורים משחור! שחור קיץ

 וביטול מיסים העלאות גוברת, אבטלה
סובסידיות!"
 כלשהו, מיסמך רקע על בהמשך,

 ״בחתימת• נכתב: לפיענוח, וקשה דהוי
 ישראל ההסתדרות, מזכ״ל מכר ידו

 הוא למעשה, השכיר! — אותך קיסר,
אנח ראש״הממשלה: לפני כבר התחייב

 הכלכליים הצעדים בכל איתך נו
 נעמוד לא עליהם. שתחליט הקשים

בדרכך."
המסוב המוצרים מחירי פורטו בצד

 האסטרונומיים המחירים לצד סדים
 השלישי יום במאי, 14ה־ ביום הצפויים

הבחירות. שאחרי בבוקר הבא,
צילו הופיעו בצהרונים אחר בעמוד

 העבודה: מיפלגת ראשי של בתיהם מי
 בהרצליה־פיתוח, אבן אבא של הווילה

 בנווה־אבי־ רבין יצחק הפנטהאוז
 מנכ״ל של החד־מישפחתי הבית בים;

 גזית, (״ג׳ורי״) גיורא בנק־הפועלים,
ה הפרטית המכונית ברמת־השרון;

 הלישכה שחל; משה השר של מהודרת
 של מועצת־המנהלים יושב־ראש של

 בכיתוב בלומנטל. נפתלי כור, קונצרן
 צמרת חשבונך! על התעשרו ״הם נאמר:

 וחברת ההסתדרות העבודה, מיפלגת
 הם הפועל. אותך, שכחה העובדים

 במאי 13ה־ ביום בך! ובעטו השמינו
ולש חזק־חזק בהם, לבעוט אתה תוכל

רחוק!" אותם לוח
 שמות־ה־ פורסמו אחרת במודעה

 ומד הפועל הוועד חברי של מישפחה
 העובדים. חברת של עצת־המנהלים

 האשכנזים השמות בעלי כי ברור היה
מוחלט. רוב מהווים

 של דיוקנו רקע על אחר, בעמוד
 רחבה: כותרת נמרחה לוינסון, יעקב
 הופסקה זו מסיבה האם התאבד. ״הוא

החקירה?"
הפר עיקרי פורטו לכותרת מתחת

חוד וארבעה שנה לפני שפורסמו טים
פרשת־לוינסון. אז שכונה מה סביב שים

 פני על שהופיעה המודעה, בשולי
 הלך ״ולאן באדום: נרשם, שלם, עמוד

הכסף?"
הס לא הליכוד של הבחירות מטה

את הפיץ הוא בעיתונות. בפירסום תפק

להסתדרות בבחירות שמאי שר

נרס שימשו את שהשמיצה מפני

 התומכים באחוז עליה על דובר זאב
חד מישאלים שהוכיחו כפי בליכוד,

שים.
 תחושה היתה הבחירות במטה אך
 שמאי ואף רבים, פעילים בכך. די שלא

בהסלמה. תמכו עצמו,
 מערכת לכך: הסיבות כל להם היו

 מצביעים, מיעוט תגרום שקטה בחירות
הסו העבודה, מיפלגת לניצחון שיביא

 הסכם שלה. המשומן המנגנון על מכת
 חידוד את ימנע שבשתיקה אי־התקפה

 ויגרום המיפלגות שתי בין הניגודים
 פוטנציאליים ליכוד שמצביעי לכך

 מוצאו בגלל בקיסר, דווקא יתמכו
 שצמרת מכך התעלמות תוך התימני,
 תהיה והועד־הפועל העובדים חברת

הבחירות. אחרי גם ברובה אשכנזית
ה את ניסחו כבר ההסלמה יוזמי

 זו. בכתבה הוזכר הקטן חלקן סיסמאות.
 של סכנה מפני בטוחים להיות כדי

 המסע הפסקת ומפני לשון־הדע הוצאת
 בית־מישפט, של מניעה צווי על־ידי

 הקשים הטקסטים על מישפטנים עברו
והבעייתיים.
 מחנות עם שמזוהים מי למעשה,

 תמכו שרון, ואריאל לוי דויד השרים
 מאבקי־ רקע על בעיקר כזה, במהלך
בתנועה. הפנימיים הכוחות

 במטה אנשיו באמצעות מיר, ♦?ץ
דה, מצו  נחרצת עמדה הביע /•וב

 מערכת־הבחירות, וחימום ההסלמה נגד
 המסובכת מערכת־היחסים בגלל דווקא

שלו. בתנועתו
 שכזה מסוג שלמעשים רמז הוא
 על ביותר קשה השפעה להיות יכולה
 הסכם ועל הנוכחית הממשלה מיבנה

 כלומר, האחדות. ממשלת של המיסגרת
הרוטציה. הסכם

 לפרק צורך יהיה שאם הבהיר שמיר
 לתת ייתכן שלא הרי הממשלה, את

 בקלות זאת לעשות אפשרות למערך
 ותעמולת־ אישיות השמצות רקע על

 חסרת־חשיבות למטרה שנוצלו זוועה,
בהס הבחירות כמו מראש, ואבודה
 אופן בשום לכבוש נוכל ״לא תדרות.

 אחד הסביר החמישית,״ הקומה את
 זאב. במצודת לחבריו שמיר מאנשי

 את הן בציבור נאבד זאת, ״לעומת
 ייראה פרס כבודנו. את והן אמינותנו

 בצדק, שלא הושחרו, שפניו כצדיק
ומסן.״ ריב מחרחרי כעדת ניראה ואנו

 את כרגע מנעה שמיר של החלטתו
חרד הוא שממנו הממשלתי המשבר

פחד? הוא ממה
 - הבא בשבוע בהסתדוות חבוסה למנוע רריטד חשוב
והרוטציה הממשלה ער רשמוו ■ותו חשוב שמיר ליצחק אבל

 לתיבות־הדואר כרזות בצורת המודעות
 ב־ ענק, בפורמט אותן, הדביק ואף

חשובות. דרכים בצומתי פירסום־חוצות
ה מעודדת. היתה הליכוד צמרת

לתחי בסמוך שנערכו הסודיים סקרים
 העידו האגרסיבי, מסע־הפירסום לת
 של הצפוי ההצבעה באופן תפנית על

 מעבר טיפס הליכוד חברי־ההסתדרות.
המצבי קולות של המסורתי לשליש

 פרץ לא הוא שאותו מחסום — עים
 מעסקני שאיש הישג זה היה מעולם.
עליו. לחלום אפילו העז לא הליכוד
 חימום הדרך. אל יצא לא המסע אך

 אל יצא לא ההצבעה, ערב הרחוב,
 מסוג מודעות ניראו לא השבוע הפועל.

 נגנזו הן ברחובות, ולא בעיתונות זה
 התעמולנים של בתיקיהם עמוק־עמוק
המתוסכלים.

מדוע?
להתווכח, ומבלי סודות, בסודי

 ממלא־ הדין. את ראשי־חרות קיבלו
 שמיר, יצחק הממשלה, ראש מקום

 במיתקפה ייצא לא שהליכוד החליט
להסתד בבחירות המערך נגד חזיתית

רות.
 פרופיל על לשמור החליט שמיר

 כדי תבוסה, במחיר גם ולוא נמוך,
 לא שהמערך בלבד: אחד דבר להבטיח

 רקע על ממשלת־האחרות, את יפרק
 ובכך וחבריו, פרס על פרועות התקפות

הרוטציה. קיום את ימנע

ביקורת
מישפטגית

 רצה הליכוד של הבחירות טה **
 הפושרת האווירה את לחמם מאוד

 וגלויים, סודיים סקרים, והמנומנמת.
הצבי מטה־הבחירות, בהזמנת שנערכו

המצביעים: בקרב מוזרה מגמה על עו

 האלמוני הח"כ של אישיותו תודגש אם
 ישמור למזכ״לות, המועמד שמאי יעקב

 אך ממנו יאבד או כוחו, על הליכוד
 בתעמולה הדגש אם זאת, לעומת מעט.
 הליכוד עבור שהצבעה כך על יהיה

 ושמירה במנהיגי־חרות תמיכה פירושה
 קורבנות של האבוד העדתי הכבוד על

 יגביר — וממשיכיה מפא״י שילטון
כוחו. את הליכוד
המל בתמיכתו בחרות, החליטו לכן

 ארויו, טל המפרסם, המישרד של אה
 שונה הקו חדש. הסברה במסע לצאת

 קריאה במרכזו שבועיים: לפני כבר
 רק ולא הליכוד, בצמרת לתמיכה
 מהעימות הוסט ההסברה מוקד בשמאי.

כב ממלכתי אחר, לכיוון שמאי״קיסר
יכול.

ב גם בשטח. נראו התוצאאות ואכן,
 ברחבי המיכתבים בתיבות גם עיתונות,

במצודת החוצות. בפירסום וגם הארץ

 הליכוד של הבחירות במטה כל־כך. '
 רצון באי־שביעות ההחלטה התקבלה
 האגרסיבית לתעמולה התחליף בולטת.

 על מבט הכותרת תחת מידע דף —
 בעיתונות, השבוע שפורסם השבוע,

ה מהתוכנית לאין־שיעור חיוור היה
מקורית.

 בכך מתנחמים זאב במצודת אך
 את בהרבה שינה לא שנמנע שהמהלך
 לליכוד תבוסה הצפויות: התוצאות

שלו. הכלכלית ולמדיניות
 המערך עסקני רווים בינתיים אך
 אותם מקרב שקט של נוסף יום כל נחת.

 העז אף השבוע המיוחל. הניצחון אל
 ללגלג אלמוזלינו, נתן הבכירים, אחד
 על שנכפה נוח הבלתי קו־התעמולה על

 מפרסמים ״הם מטה־הליכוד: אנשי
 לציין ושוכחים שרים של תמונות

 חברי־ לא בכלל הם האלה שהשרים
■ ציטרין בן־ציון ההסתדרות!"

־31 ״*


