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 על השבוע לקרוא יכלו היומונים קוראי
 בהרחבה דווח הליברלית. במיפלגה הצפוי הפילוג '

שהקים החמישה״, ״קבוצת החדש, הגוף על
ארבעה ובה מודעי, יצחק שר־האנרגיה־והתשתית__

 שלמות על אף המאיימים נוספים, ח״כים
הקואליציה.

 בולטת בצורה שהופיע זה, שמידע אלא
 חדש כל בו היה לא ובצהרונים, בבוקרונים

פירסם לכן קודם שבוע הזה. העולם לקוראי

 ח״כים. 11 של שמותיהם לי נמסרו הפורשים.
 הראתה פשוטה שבדיקה משום מייד, ירדו שניים

 של למחנהו בטבורם קשורים הם כמה עד
 היה תישעה. נותרו שריר. אברהם שר־התיירות,

 פרח גרופר, — שלושה על מוצק מידע לי
 היו האחרים למודעי. המצטרפים — וגולדשטיין

בילבד. אפשרויות בבחינת
 ראש את להכליל לי הציע מאנשי־שיחי אחד
 שליטא, בני מנחמיה, של המקומית מועצה

 את דחיתי הפורשים. של הראשונה ברשימה
 ששליטא לבן־שיחי הסברתי ידיים. בשתי הרעיון

 מפני ליא מאיגוד־העובדים־הליברלים. ייצא לא
 אלא תר, צבי האיגוד, יושב־ראש את אוהב שהוא
במיפלגה, חשוב מרכיב־כוח הוא שהאיגוד מפני

 בפילוג מאיים מודעי
״5 ״קבוצת הקים -
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27.4.83 הזה־ ״העולם
- לפרוש כדאי .לא

 על המלא הסיפור את )2382( הזה העולם
המיפלגה. לפילוג והכנותיה מודעי קבוצת

 את אז ניתח ציטרין, בן־ציון הזה, העולם כתב
 קיצוני. כה צעד לבצע מודעי את שהביאו הסיבות
 הקבוצה של הסיכויים נבדקו הכתבה בהמשך

 תישעה של חדשה לחטיבה ולהיות להתרחב
ח״כים.

 אינו שליטא מקיומו. להתעלם ואי־אפשר
 לי, היתה מושר״קולות. או עצמאי מרכדכוח

 הורעו אם שגם להאמין טובה סיבה איפוא,
 שעה, תיד יחלוף זה משבר ובינו, רנר בין היחסים

הקיץ. מושב־ פתיחת עם
 לטלפן החלטתי לי, הציק שבן־שיחי מכיוון
לא השיחה אבל קורה. מה ולבדוק לשליטא

לוג מפין מודע■ פי
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4.5.83 ״מעריב
וריק!־ עשיר מבית -

 נאמר הזה בהעולם שפורסמה ככתבה אך
 ארבעה בן ראשון בשלב יהיה הפורש שהגרעין

בני נוסף, שח״ב אמנם נודע השבוע בילבד. ח־כים
 המתפלגים, של הראשון למעגל הצטרף שליטא ך־יי

מכוונתו. בו לחזור הספיק אך
עם שיחה

מגהמיה 1
לשליטא? כן, אם קרה, מה ן

ציטרין: בן־ציון מספר
 נראה הוא הראשון, המידע אלי הגיע כאשר

 שלא בית היא הליברלית המיפלגה ביותר. דמיוני
פינקס־חבר. לו שיש מי לכל ידוע זה לעזבו. כדאי

מאוד. מעטים דיירים ובו מאוד, עשיר בית זהו כי
 שאין טענו דיברתי, שאיתם שונים, אנשים ף-

 ״אל לפגרת־הכנסת. האופיינים איומים אלא אלה
 המשתייך ח״כ לי אמר לך,״ שטומנים בפח תיפול
לקבוצת־הפורשים. דווקא

 מח״כ כששמעתי הנושא, את ונטשתי כימעט
 לבית מבית עוברים מודעי שאנשי מתפלג שאינו

 כדי מרכז־המיפלגה, חברי בקרב נפשות ועושים
למודעי. שיצטרפו

 והוא אחר, פוטנציאלי פורש לאתר הצלחתי
ממנו להתרחש. עומד מה לספר נלהב דווקא

 שחשבו מכפי רציני יותר הרבה שהעניין למדתי ^
הראשוני. המידע את לי שהעביר אותם

 רשימת את לחבר התחלתי זה בשלב
2384 הזה העולם

 אי־פעם ניסית אם יודע איני מעולם. התקיימה
 הארץ. שבצפון מנחמיה תושבי עם קשר ליצור

 הרעשים הצלחתי. לא פנים, כל על אני,
שיחה. לקיים אפשרות כל מנעו במכשיר־הטלפון

 אמרתי שליטא", את להשיג יכול לא אני ״אם
 יכולים אינם הפורשים גם ״בוודאי לעצמי,
 הנחתי אליהם.״ להצטרף לשכנעו כדי להשיגו

יפרוש. לא ששליטא
 הצטרף ששליטא השבוע נודע כאשר

 שגם אלא שהופתעתי, בלבד זה לא למתפלגים,
 המאמצים כל את עשיתי שלא עצמי על כעסתי
 אך הזה. בהעולם הכתבה פירסום ערב לאתרו,
 אלא עברו לא להפתיע. ממשיך ששליטא מסתבר
 ידו את יתן לא שהוא הודיע וכבר ימים, שישה

 למעשה, בכך, הליברלית. המיפלגה לפילוג
 בעניין הזה בהעולם שפורסם למה הסכים
מודעי. קבוצת

הקדמי: השער כתבת

שרו את עשה המשי
 בדרופ-לבנון, הישראלי שכיר־החרב

 בדרך לגדולה עלה חדאד, סעד המייג׳ור
עיתונאי של ביוזמתו המיקרה:

 בו היה כשלא גם ישראלי.
 לטסה המשיכו צורך, עוד

 כעת הרגל. מתוך אותו
לכלבים. נזרק הוא

האחורי: השש־ כתבת

ההומוסקסואלים סיוט
 בעיקר התוקפת איומה, מחלה

 קורבנה את תבעה הומו-סקסואלים,
 יסה, צעיר היה גפן עידן הראשון.
 שנדבק ורגיש, כישרוני
 בחוץ־לארץ במחלה
 חודשים כמה ובתוך
נפטר.

הפילוגים עונת
 והמשבר המילחמה תוצאות
 בבל זעזועים מעוררים הכלכלי

 במיסלגות רק המיפלגות״לא
העכ מתארגנים הקואליציה

הטו מהספינה לקפוץ ברים
 גם בעת.

 באופוזיציה
 מתארגנים

המערך. לפילוג

ורצחו? אנסו
 אונם על שנעצת החשודים ששלושת יוכח אם

 אכן שנה 17 לפני שאירע ורצח
 תעלומת שתיפתר יתכן - אשמים

 בכביש־החון! והרצח האונס מיקרי
יזוכה. ברנס ועמום

כמוות עזה
 ״כל ברצועה, המשרתים לחיילי־המילואים מסבירים ״בעזה,"

 עד מנער אחד, כל אש״ף.״ הוא שלישי גבר
 בו לנהוג ויש רימונים, בהחזקת חשוד זקן,

 הנאום את מביא הזה העולם בהתאם,
המילואים. לחיילי שניתן השיגרתי

אבו־נידאל? אתה מי
בעיצו כשהיה נרצח סרטאווי עיצאם

 צברי פעילות על שניהל חקירה של מה
 שולחיו על אל״אנבא, (״אבו־נידאל־)

אדם, דם,במרחב. חשאיים שירותים עם וקשריו
החוזה

 להיות שהסכים לפני
 לראשות הליכוד מועמד
 אוריאל דרש חיפה, עיריית

לח מיפלגתו מראשי לין
 נודע שלא חוזה על תום

 במגמתו
 בתולמת
המדינה.

 אומרים ניירות,־ זייף .מישהו
 המערביות בגדה בידיה בכפר

 שהתייצב פלאח נהרג שבו
 חברת של הבולדוזרים מול
 הקבלנים ״גל־.

 הישראליים
 טוענים:

.האדמהשלנו!־

שום! ״לנ
 להתחיל אוכל .עכשיו

 נבון אופירה אמרה לנשום!־
 הזה, להעולס לב גלוי בראיון
 את שעזבה לפני יומיים

 העלתה היא מישכן־הנשיא.
 וקשים, נעימים זיכרונות

תפ על סיפרה
 ועל קידיה

ה המלתחה
שלה. חדשה

ושחיתות נית־סנו
 בתל־אביב הסטודנטים עסקני
 נזקק. לכל בחינות עותקי מכרו

 ב־ לשלם נדרשו הסטודנטים
 בגופן. — הסטודנטיות כספם.
המת אל צוהר
 עסקני בין רחש

 חברי־ ,הימין
לעתיד. כנסת

כפורים חיים
 האיטלקי המהנדס הבטיח שנים עשר

היש לידידתו נישואין
 לפני מילר. לילי ראלית
 במולדתו התברר: חודש

וילדים. אשה עוד לו יש

החגיגה ף1ס
 שנפתחו המפוארים, והמיסעדות המועדונים

 הון בהם והושקע גדול ברעש
סגירה. בסכנת נמצאים עתק

רשיון. ללא פועלים הם - הסיבה

מינבא ם1עיה
 ואת להתפשט, מסרבות הישראליות

מו בסידרת מקומן  לימון אסקי
וחטובות־ צעירות גרמניות תופסות

גוף.

י1ג׳ ז
 מכריזה הזה להעולם במיבתב

 ״אני כץ: ג׳וזי
ליש מתגעגעת

 עוד ואני - ראל
לארץ!״ אחזור

ם: המגדנריס עי ס ק ה
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78 והשקל אתה


