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מכחיש בראו!
 בפרשת והנחקרים החשודים שמות אי־פירסום
 של חדש גל השבוע עורר היהודית המחתרת
שמועות.
 יועץ בדאון, שאורי אמרה ביותר הבולטת

 הנוכחי שר-הביטחון של לענייני־התנחלויות
 של יד־ימינו שהיה ומי אישי חבר ארנס, משה

 המחתרת. בעניין נחקר שרון, אריאל
 רום!?, בריאותי, מצב בגלל שרק אמרה השמועה
 נעצר. לא הוא כביבול,
 שמועות הכחיש במילואים, תת־אלו!? בדאון,

 אמר. מעולם,״ דברים היו .לא בתוסח. אלה
 שלא מקווה אני נחקרתי. לא קשור. ״אינני
 נכון.״ לא פשוט זה אחקר.

 שמועות לפי מעורב, במערכת־הביטחון אחר בכיר יועץ גם
המחתרת. בפרשת גוש־אמונים, בחוגי המתהלכות

בכלא יבקרו הרבנים
 את בקרוב לבקר עשויים הראשיים הרבנים שני

 הכלואים היהודית, המחתרת עצורי
בירושלים. במיגרש־הרוסים בבית־המעצר

 מגוש־אמונים, רבנים עליהם שהפעילו ללחץ ייענו הם בכך
עצורי־מלכות. ביקור מיצוות אחר למלא מהם שדרשו

 48 המערך:
44 הריבוד:

 מטה־ על־ידי שהוזמן פנימי, סקר
 גור למוטה ושהוגש המערך, של הבחירות

ץ רבה חרדה עורר שעבר, בשבוע  במי
מיפלגת־העבודה.

 קובע לפירסום, נועד שלא הסקר,
 זוכה היה עתה, הבחירות התקיימו שאילו

 הליכוד ואילו בלבד, מנדטים 48ב־ המערך
.44ב־

 מסוג שתוצאות לכך מודעים במערך
 להרכיב פרם משימעון למנוע עלולות זה

 יוכל שהליכוד משום הבאה, הממשלה את
 חלק עם שבירה קואליציה להרכיב

הקטנות. מהרשימות

י1ל המסכסך:
 האשם את תולים שמיר יצחק של מקורביו

 והשר־ללא־־תיק, ראש־הממשלה בץ במתח
 אנשי מטעם מכוונות בהדלפות שרון, אריאל

לוי. דויד
 על משתלט שהוא טוענים, סגךראש־הממשלה של יריביו

 שונות בדרכים ומנסה כוחו את מגביר מטה־הבחירות,
ראשי־חרות,' בשאר לפגוע

 הגרמנית־ העיסקה
תבוטל סעודית

 בכירים ישראליים גורמים של בלתי־פוסק לחץ
 שם אחרים ומוקדי־כוח גרמניה ממשלת על

 עיסקת בעניץ דרמאתי למיפנה להביא עשוי
 לספק התכוונו שהגרמנים ה״לאופרד״, טנקי

לסעודים.
 גרמניה בשגרירות בכיר נציג של פליטת־פה

זאת. חשפה בישראל

 לפני עוד תתפרסם על־כך שההודעה נראה
בארץ. מאוד ותובלט הבחירות,

הנשיא במישכן מתח
 הרצוג, חיים הנשיא, לכניסת שנה במלאות
 בקרב לא־מעטה מרירות יש לתפקידו,

עובדי־המישכן.
 ורעייתו, הנשיא ובין ביניהם ריחוק שנוצר טוענים הם

 נבון. ואופירה יצחק בימי אליו שהורגלו למה בניגוד אורה,
 לימור, ניסן לישכת־הנשיא, במנהל קשורה אחרת טענה

בעבר. מקובל שהיה למה מעבר וכחסכן, כקפדן המוגדר

 מתכוונים ומבני־ברק מירושלים קיצוניים חרדיים גופים
 ההתבוללות סכנת על שיימחו חיפאיים, לחרדים להצטרף
 הגפן. בבית האירועים במיסגרת

המקום. את לסגור ידרשו הם

בקשיי□ ננסך קבלן
 באחרונה נמצא הארץ מצפון גדול קבלן

 ייחלץ שהוא נראה זמניים. בקשיי־נזילות
 של גדולה כספית הזרמה בזכות אלה מקשיים

ענק. פינאנסי מוסד

בחולןן חלקת.מסופקים״
 חלקת מצוייה בחולון העירוני בבית־הקברות

 שהד לא־יהודים — ל״מסופקיס״ מיוחדת קבורה
 שיהדותם אחרים, או הגיור, תהליך באמצע
בספק. מוטלת
 מחלקות־הקבורה מה במרחק נמצאת החלקה

 פירסום נותנת איננה קדישא״ ה״חברה הרגילות.
לבך.

 שרון דירת
למכירה

 את מוכר שרון אריאל ללא־תיק השר
 משובריה, ביקש בבר הוא בצהלה. דירתו

 אריה שדות־התעופה, רשות דשב־ראש
 הדירה את לפנות פלור, ואשתו גרוזבורד

בהקדם.
 בהו־ קשורה הדירה שמכירת נראה

 מישפט־ של , הגדולות צאות־המימון
 שרץ שמנהל השבועון.טיים״, נגד הדיבה

בארצות־הברית.

למערך בני־ספרא
 ספרא עזרא ״מישל של הסיפרותיות הדמויות

המערך. של לתעמולת־הבחירות יירתמו ובניו״
 שמוש, אמנון טלוויזיונית, לסידרה שהפך הספר, מחבר
 שיקראו הפועלות, הנפשות של פניות עתה מכין

 ישולבו הפניות במערך. לתמוך למצביעים
בטלוויזיה. והן בעיתונות הן בתעמולת־הבחירות,

בחשאי יפעלו האמנים
 מיפלגת עם ומשוררים סופרים ״אמנים קבוצת

 בגלוי פעלה הקודמות שבבחירות העבודה״,
הזרקורים. מאור הרחק עתה תפעל זה, שם תחת
 מצביעים ושימוע עבודת״שטח על יהיה הפעם הדגש

דווקא. המיזרחיים האמנים ויובלטו ובעיירות בשכונות

ה״גוש״ עד ספר
 על חקירתו שמימצאי ערן, יצחק הירושלמי הסוציולוג

 אירועים, יומן - בהשבוע בהרחבה סוקרו גוש־אמונים
 את יזרזו האחרונים האירועים כך. על ספר כתיבת משלים

הוצאתו־לאור.

התכשיט! נתפס כך
 בהוצאה המואשם כתר, אברהם התכשיטן
 מליוני־שקלים של במירמה

 ייצוא על ממישרד־התעשיה־והמיסחר,
 ייצא הוא כשלמעשה תכשיטים,

 במיקרה. לגמרי נתפס דימויי־תכשיטים,
 בלונדון פיקטיבית לכתובת שלח שהוא החבילות אחת

 איש־הקשר היתרו. בנמל־התעופה הנוסעים באולם נותרה
 שהחבילה חששו אנשי־הביטחון להגיע. איחר שלו

 בעוד שיברי־אלומיניום, הכילה היא אותה. ופתחו ממולכדת
 הפרשה תכשיטים. מישלוח שזהו צויין החבילה גב שעל

 החקירה. החלה וכך לארץ, דווחה
 עדיין התכשיטן, נגד כתב־אישום הוגש שכבר למרות
 אדמו׳ר של חצרו ובין זו פרשה בין קשר המישטרה בודקת

התכשיטן. מישפחת ממקורבי בגוש־דן, ידוע

מילחמת מחריפה
הצהרונים

 בצהרון באחרונה שפורסמו בלעדיות, ידיעות סידרת
 אחרונות. ידיעות בבית רבה להתרגשות גרמה מעריב,

 למחתרת בהשתייכות הנאשמים גירסת פירסום היה השיא
במעריב. היהודית,
 ביותר שהוא,הנפוץ בכותרתו עדיין הטוען הצהרון,

 לאשה ציבעוני מוסף הבא בחודש להוציא מתכוון במדינה״,
 בידיעות השבוע. מימי באחד לגליון שיצורף ולבית,

למעריב. מפתיעה, הולמת, תגובה מחפשים

 ממתינים באריאל
דבהן־אורגד

 יגאל ששר־האוצר, כך על רוגזים באריאל תושבים
 אך להתנחלות, שקשור כמי עצמו את מציג כהן־אורגד,

שם. גר לא עדיין למעשה
 הוא שבו התאריך על בפומבי שיכריז ממנו ידרשו הם

 לא עריץ שבנייתה לווילה, מישפחתו עם לעבור מתכוון
הושלמה.

י

בהפועל אוחזין שניים
 שנדחק אליישיב, יצחק אזור, המועצודהמקומית ראש

 על להתמודד מבקש לכנסת, המערך ברשימת 57וד למקום
 מבקש בהווד״ ספורטאי אליישיב, הפועל. מזכ׳ל תפקיד
 הנוכחי, המזכ׳׳ל מול מועמדותו על יצביע הפועל שמרכז

כך. לשם שדולה מפעיל הוא עתה אופק. יצחק

ב״דנות״ הפתעה
 להתפתחות ממתינים הפינאנסיים בחוגים

 חדשים משקיעים כניסת בעניץ מפתיעה
 באחרונה שנמצאת ״תות״, ההשקעות לחברת

בקשיים.

ביסה־״□ לתורה ב1ר
 יסודיים בבתי־ספר שנערכו ניסיוניות בקלפיות הצבעות

 מתלמידי אחוז 60 המורים. את הדהימו בגוש־דן שונים
בתחיה. תמכו ה׳־ו׳ כיתות

הגפך ״בית נגד הדתיים
 ״בית בחיפה היהודי־ערבי התרבותי המרכז
חרדית. להסתערות הכא היעד הוא הגפן״

בבחירות גלאי־שקר
 המערך של והן הליכוד של הן — הסודי הנשק

 קולות בדיקת הוא הבחירות במערכת —
בגלאי־שקר. המנהיגים

 מיפלגה וכל ההקלטה, למחרת יפורסמו הבדיקות תוצאות
שיקריים. הם היריב שדיברי להוכיח תנסה


