
פורח—אידו!
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, של המפורסמת הצהרתו

 הרבה עוד ״יהיו כי לשילטון, עלותו אחרי קצר זמן
 אכן אם התגשמות, לפני עומדת אילוני־מורה״,

 לבסוף להתפנות הנוכחית אילון־מורה מתנחלי יסכימו
החדש ישובם את גם יכנו הם בהר־כביר, החדש לאתר

 ביחסים האלימות את ומנציחה לקירקס, הפועל
העובדים. בין

 תימצא לא אם כי יטענו ההצעה מגישי
 עלול מההסתדרות. חרות את לסלק דיר

 המערך יחזור שכו אבסורדי. מצב להיווצר
 את יאבד אכל כמדינה, לשילטון

לליכוד. ההסתדרות

 מגשש ■ריס
ד ע ה ר ב דנו ה בו

 יריב, אהרון האלוף־במילואים לשעבר, אמ״ן ראש
ם המכון ראש כיום שהוא מודי  ׳איססרטגיים ללי

 חזרה דרכו את מגשש תל־אביב, באוניברסיטת
 הסודי״ כ״נשק בשעתו נשמר יריב למיפלגת־העבודה.

 כימעט לתנועה הצטרפותו על והודיע ד״ש, של
 לפעילות יחזור שהוא נראה עתה הבחירות. ערב

 ״אתגר״ חוג דרך מיפלגת־העבודה במיסגרת
 שבועיים לפני שחידש קציני־צה״ל־לשעבר, של
 כנסים של שורה לארגן והעומד פעילותו, את

איזוריים.
 שפרשו אחרים, כבירים מילואים קציני גם

 יחזרו לד״ש, ושהצטרפו מהעבודה, כשעתו
זה. חוג כמיסגרת לפעילות

 אמודה *ירה8ש
וודי״הדאייה ד1ו

 ונטו• יצחק באפקה, מחלק־העיתוניט
 הגהשטרה ציירה עדותו פי שעל רה,

 חשוד שהוא זד, אדם של קלסתרון
 חומר״הנפץ סיטען בהגהת פוטנציאלי
 דויד איש־העסקים של כמכוניתו

 מישטר* שמירה תחת נמצא שולמן,
כבדה, תית

 כעיקבות׳ שמא חוששת המישמרה
 עד״■ היה דנטורה בי שגילו חפירפומים,

 החשוד את לזהות היכול היחידי ראייה
 שולמן של רוצחיו ינסו האפשרי,
 חמושים שומרים כחייו. גם להתנקש
 וני• של האישי ביטחונו על מופקדים

 שהוא בשעה גם אותו ומלווים טורה,
עיתונים. מחלק

 ל יי ב ט ט ר ה סגן
ד ור1יח מו ל ל

אילון־מורה. בשם
 השטחים, על יוקמו עצמו זמן כאותו

 התנחלויות־דמה הכפר־רוג׳ייב, ליד שנרכשו
 ישיבות, או בתי־ספר־שדה כצורת הדשות,
אילון־מורה. השם את הם אף שישאו

ס 131  הבי
לב אח בו־־

 אדם, (״קותי״) יקותיאל האלוף הרמטכ״ל, סגן
 לקבל כדי בחו״ל השתלמותו את להפסיק שנקרא

 את וימשיך יחזור ראש־אג״ם, תפקיד את עצמו על
תפקידו. את יסיים כאשר לימודיו,

ונאמן לוינגר
 אלוף־המישנה הרצליה, עיריית ראש

 שעבר בשבוע הכיס נכו, יוסף כמילואים
חוזר שילוןרכ-אדוף־ מיפלגת־העכודה, מזב׳׳ל את

שימתן הטבדייל בר
 במפד״ל עתה כבר עוסקים אחרת מיפלגה מבכל יותר

 המיפלגה מועמדי רשימת בהרכבת המרץ במלוא
 אבו־ ואהרון המר זבולון הצמד הבאות. לבחירות

 אולם הרשימה, בראש להתייצב מתכוון חצירא
 במיפלגה הסיעות שאר נציגי ומילבד מילבדם
 חדשות. פנים צירוף על מדברים

 משה הרב :הם הבימעט־ודאיים המועמדים
 וקריית־ארבע, גוש־אמונים איש לווינגר,
 מישקל■ להוות דרוקמן הרכ עם יחד המיועד

 ;כתנועת־התחייה גוש־אמונים לאנשי נגד
 יעקב עורן־־הדין מישרד־האוצר, מנב״ל

 המיזרהי ״בנק מנכ״ל מאיר, ואהרון נאמן
המאוחד״.

ר ■וניעו פ ק ל
ת את רו ד ת ס ה ה
 הבא, החודש בתחילת תתכנס אשר מפ״ם, בוועידת

 העובדים הסתדרות את לפרק מפתיעה: הצעה תועלה
 הציוניות־ המיפלגות בסים על מחדש ולהקימה

 שפעילות בכך תנומק ההצעה בילבד. סוציאליסטיות
הוועד־ את הפכה הסתדרות־העובדים בתוך הליכוד

ט אין  מיבל
אה ש אל ל שר בי

 איראן של הגולה השאה יכקש אס
 לביקור לבוא או כישראל קלט סי לקבל

 הממשלה תיאלץ כמדינת-ישראל,
 זו למסקנה לארץ. כניסתו את לאסור
 שגיסתה מישרד-ההוץ, צמרת הגיעה
 כמיקרה ישראלית תגוכה להכין

 לישראל. לבוא יבקש שהשאה
 את לדחות יהיה ישראל שעד המסקנה

 העובדה מן נובעת השאה כקשת
 קשרים לה שאץ למרות שישראל,

 יותר פגיעה איראן, עם דיפלומטיים
 לסחיטה כעולם אחרת מדינה מכל

 לתבוע יוכלו האיראנים איראנית.
 השאה של הסגרתו את מישרא.׳
 יהודים אלפי תפיסת תוך לידיהם,
 בהוצאתם ואיום ככני״ערוכה, באיראן

לידיהם. השאה יוסגר לא אם להורג

שובה אישיות  ח
שיבה נרדמה בי

 לאחרונה עוררה רמת־מעלה אישיות
 כאשר לה, הכפופים כקרב תדהמה

 של בעיצומו עמוקה, בשעה שקעה
 המוסד של חשוב תקציבי דיון

שתוצ מכיוון עומדת. היא שבראשו
בהחלטו קשורות היו דיון אותו אות
 צורך היה אישיות, אותה של תיה

הדיון. את להפסיק
 הסבירו אישיות אותה של מקורביה

אופיי שאינה המפתיעה, התרדמה כי
 של תוצאה היא אישיות, לאותה נית

מצטברת. עייפות

 שנערכה כהתמודדות בר-לב, חיים כמילואים
 של המוניציפלית הוועדה על ביניהם
העבודה. מיפלגת

 לו. ולהכפיפה הוועדה על להשתלט ביקש בר־לב
 הלוטש נבו, אולם חדש. תקנון אף ניסח זה לצורך

 עצמו את והרואה המדינית, הזירה על עין
 שיקים הבאה בממשלה שר־הפנים לתפקיד כמועמד
 הערים ראשי כל של מרד בר־לב נגד אירגן המערך,

 מיפלגת־העבודה. של המקומיות והמועצות
 ומנעו בר־לב, של התקנון את לקבל סירבו אלה
 בוועדה מבוטל מיעוט יהיו הם שבו מצב

 לגבי המערך מדיניות את שתקבע המוניציפלית,
 ביקורת נמתחה הזדמנות באותה המקומי. השילטון

 הכנסת, של ועדת־הפנים יו״ר הילל, שלמה על קשה
 המוניציפליים האינטרסים את כראוי מייצג שאינו על
מיפלגת־העבודה. של

אב״א ראש
ש עריקים עם ופג

 במסכ״ל, אגף־כוח־האדם ראש נתיב, משה האלוף
 קבוצה עם בשכונת־התיקווה לאחרונה נפגש

 אחרי נערכה הפגישה מצה״ל. עריקים של גדולה
 צעדים כל נגדם יינקטו לא כי לעריקים שהובטח
 לעמוד לאלוף לאפשר שנועדה זו, מפגישה כתוצאה

 לעריקות. הגורמות הסוציאליות הסיבות על
 שכל לעריקים הובטח זו מפגישה כתוצאה

 יקבל לשירות, לחזור שיבקש מהם, אחד
 יילקח הסוציאלי ומצבו אישי, טיפול

 זו התחייבות מימשו עריקים 11 כחשבון.
הראשי. השליש בפני והתייצבו

דר ש ברדיו ל
 שנכנס אחרי חודשים שבועיים, לפני רק

 לב־ארי גירעון מנהל-הרדיו שוחח לתפקידו,
 כדי שילון, דן כניו-יורק, כתב־הטלוויזיה עם

 הרדיו. עכור שילון של עבודתו את לתאם
 הוסדרו זו טלפונית שיחה כעיקכות

 כתבות־ לשדר חזר ושילון חילוקי־הדיעות,
ברדיו. סדיר כאופן חדשות

 שלא על )2205 הזה (העולם אותו שהאשימו לאותם
 קנדי, בטד ניסיון־ההתנקשות על כתבה שידר
 לכתבי שייך קנדי של פעילותו שסיקור שילון השיב
 נכלל ואינו בוושינגטון, והטלוויזיה הרדיו
כיסויו. בתחום

 ברדיו עצומה
האירוויזיון וגד

 חתמו ברדיו מחלקת־התוכניות אנשי כל
 רשות־ מנכ״ל אל שהופנה מיכתב על

תובעים הם שבו לפיד, יוסף השידור,

 חוזר אולמרט
ה ב שו ח שיבה ב בי

 והעלילות השקרים מסכת כי נראה
 להעיק החלה אולמרט אהוד ״כ ח של
 הוא לאחרונה שכן מצפונו, על גם

 שמח״ ״אור כישיבת לבקר התחיל
 חוזרים־כתשו■ לומדים שם כירושלים,

 דת כשיעורי שם משתתף הוא כה.
ומיצוות.
 כישיבה מבקר שהוא טוען אולמרט

 התדמית לשיפור מאמציו כמיסגרת
 החליף גם זה לצורך שלו. הציבורית
מישקסיו. של המיסגרת את לאחרונה

 בתוכנית ישראל של השתתפותה את לבטל
.1ע80 לשנת האירוויזיון

 שהתוכנית אף כי טוענים מחלקת־התוכניות אנשי
 השתתפות שעצם הרי ישיר, בשידור תועבר לא

 ביזיון היא יום־הזיכרון, בערב שתיערך בתחרות,
לרשות־השידור.




