
 אישרו בכירים רבנים
המחתרת? פעורות את

 ומתגבש. הולך היהודי אירגון־הטרור חברי של קו־ההגנה
 האחראים מעגל לתוך לגרור הנסיון על בעיקר מבוסס הוא
 היה כי להוכיח כדי המדינה, מראשי וכמה כמה

 דעת על פועלים שהם להאמין מקום לחברי־המחתרת
השאר: בין שלה. מבצעת וכזרוע הממשלה

 רפאל דאז, הרמטכ״ל כי הטענה תישמע •
 ראשי־ על ההתקפות את ביצע מי ידע איתן,

 הוא בי להכין להם נתן ואף! הערביים, הערים
זו. פעולה על מברך

 את מראש אישרו חשובים רבנים כי יתגלה •
 הר־הבית, על המיסגדים את לפוצץ הנסיון
כך. על ובירכו

 יהודים כי יתכן לא שכלל הטענה, תישמע השאר בין
 פעולות, שם ויבצעו בית־המיקדש למקום יעלו דתיים
ביותר. בכירה רבנית מסמכות לכך אישור לקבל מבלי

 עקב נער־המעלית
מודעי אחרי

 באחד נער־מעלית של המופרזת עירנותו
 תל■ של ימה בחוף היוקרתיים המלונות

 על ההסכם לפיצוץ שגרמה כמעט אביב
 ערב לכנסת, מועמדי-הליבוד רשימת
הרשימות. הגשת
 נכנסו שעבר, הראשון ביום ערב, בשעת

 ממיפלגת־העבודה. בכירים לבית־המלון
 הליברליים השרים הופיעו קצר זמן כעבור

 סיעת ואיש גרופר ופסח מודעי יצחק
 גולדשטיין. פינחס מודעי,

עו מבני־מישפחתו שאחד נער־המעלית,
 על ולדווח לטלפן עמד זאב״, ב״מצודת בד
 ומי מי בטוח להיות כדי אך עיניו. שראו מה

 מודעי. אחרי עקב הוא המדיינים,
 באו לא שהליברלים לו התברר להפתעתו

 באו הם העבודה. אנשי עם לפגישה כלל
 .שמי לבני שערכו פרטית, לארוחת־ערב

 מכבר. לא שנפטר חבר־המיפלגה של פחתו
 של זיכרו את לכבד זו בדרך רצו הנוכחים

המת.

ארנס על מיתקפה
 לאחרונה עד שהתייחסו בכירים, עיתונאים

 ולהודעותיו, ארנס משה לשר־הביטחון באמון
 שהם התשובות מנוסח קוצר־רוח עתה מגלים

 אליו. מפנים שהם שונות לשאלות מקבלים
 גם בקרוב יתורגם בעיניהם ארנס של מעמדו עירעור

 קיצה אל לבוא עשויה בכך בכלי״התיקשורת. נגדו להתקפות
היומית. העיתונות וצמרת השר בין ירח־דבש של תקופה

עד״ ב..אל חרות מאבקי
 בעתיד לדון בית־המישפט אמור החודש בסוף

 עתה כבר אך על״, ״אל של כונם־הנכסים תפקיד
בחרות. גושים שני בין מאבק שזהו ברור

 הר־לב, רפי החברה, ומנכ״ל קורפו, חיים שר־התחבורה,
 יורם מתייצב מולם הנוכחי. המצב בהמשך מעוניינים

 פרל, נחמן מועצת־המנהלים, ביושב־ראש התומך ארידור,
 כונס־הנכסים, הימצאות בגלל למחוסר״סמכויות שהפך
 המצב. בשינוי רוצה פרל בלום. עמרם

 וגוברות הולכות בית-המישפט ישיבת לקראת
 כמו בחברת־התעופה, אי־סדרים על השמועות

עיסקות החברה, בכירי של פרטיים עסהים

 ונסיעות־ביזבוז. בלתי־חוקיות מטבע־חוץ
 חקירה מכבר לא ערך על״ ל,.אל המקורב גורם

 עשרות שבידיו טוען הוא אלה. בחשדות מקיפה
 דרכן את ימצאו קצר זמן בתוך אשר עובדות,
בכירים. ממשלתיים לדרגים

 יודח, השרך
מהכלא כותב סגנו

 מעבר ההתנחלויות יש״ע, מועצת מזכיר
 מתפקידו. בקרוב יודח הראל, ישראל לקו־הירוק,

 נקודה, המתנחלים ביטאון ועורך לשעבר עיתונאי הראל,
 בין רב רוגז מעורר בחו״ל, מישרד־החוץ על־ידי המופץ
 ביותר חיובית בגישה נקט שלא מכיוון גוש־אמונים, אנשי

 חמקמקה. בלשון דיבר אלא המחתרת, לעצורי
 עצורי שאר עם עתה העצור הראל, של סגנו

 את לפרסם ממשיך היהודי, אירגון־הטרור
בביטאון. הגיגיו

מרידוד
בלישכה מסתובב

 מתפקידו שהתפטר מרידור, דן לשעבר, מזכיר״הממשלה
 לבלות ממשיך לכנסת, הליכוד ברשימת להיכלל כדי

 והן בכנסת הן ראש־הממשלה, בלישכת ארוכות. שעות
 בקריית־הממשלה. שמיר יצחק לישכת בבניין

 פנימיות בהתייעצויות משתתף מרידוד
 תפקיד לו אין שלכאורה למרות ביותר, חשובות

בלישכה. רישמי

 הדרום פיקוד אלוף
 לכבוש רוצה

החידקל את
 בר־כוכבא, משה הדרוס, פיקוד אלוף

 שיש הדיעה את פומבי בכינוס השמיע
 והחידקל. הפרת עד הארץ כל את לכבוש

 על ושמחה בכינוס, שנכח איש־ביטחון
 אולם בכוח, המקום מן סולק האלוף, דיברי

המוחה. לאיש כפיים מחאו הנוכחים כל

שרון על ספר
 עתה השוהה בנזימן, עוזי העיתונאי

 אריאל על ספר כתיבת משלים בארצות־הברית,
 גילויים בו ויהיו בירושלים יופיע הספר שרון.

ללא-תיק. השר על חדשים

מתועד לא הר־הצופיס
 שום היום עד תיעד לא בצה״ל היסטוריה ענף

 הר־הצופים. ניתוק שנות 20 על חומר
 ובעלי־תפקידים מפקדים עשרות של בכינוס

 בירושלים, באחרונה שנערך בהר, מרכזיים
 חשיפת בעיקבות תדהמה הנוכחים הביעו
זו. עובדה

ב״איססר״ שינויים
? בהנהלת שינוי לבצע עומדים ״כור״ ראשי

 מהניהול רצון אי־שביעות נוכח ״איסכור״,
שונות. עיסקיות ותוצאות

 רן, יצחק הנוכחי המנכ״ל החלפת את לגרור עשוי זה צעד
 מפ׳׳ם. ומתומכי השומר־הצעיר של קיבוץ יוצא שהוא

דרום־אפריקאי. ולקונצרן לכור משותפת איסכור

 מחוקקת הכנסת
מצרי לשטח

ה של האחרונים ממעשי־החקיקה אחד
 הארכת הוא כהונתה סיוט לפני כנסת
 (שעת־חירום) ההגנה ״תקנות של תוקפן
 סיני ודרום סיני עזה, חבל ושומרון, (יהודה

 מישפטית)״. ועזרה בעבירות שיפוט —
 לוועדת-החוקה-חוק• למישרד־המישפטים,

 לא הח״כים מן ולאיש הכנסת של ומישפט
 סיני את פינתה שישראל העובדה, הפריעה

שנתיים. לפני בבר

 בדל״ ״בית
פרוטוקולים ללא

 מועצת־המנהלים דיוני על הזה העולם גילויי בעיקבות
 הוחלט ),24.5.84 הזה בית־ברל(העולם מיכללת של

 זו בדרך הדיונים. את בפרוטוקולים להבא לרשום שלא
 מדוייקות הדלפות למנוע בית־ברל הנהלת מנסה

מהישיבות.

נעלם המיסעדן
 המיסעדה את שניהל בן־סימון, שי המיסעדן

 אלנבי ברחוב ראשון״ ״מרתף הצרפתית
נעלם. בתל-אביב,

 של רבות תלונות הגיעו מרחב־הירקון למישטרת
כובדו. שלא צ׳קים בידם הותיר שהוא בעלי־חוב,

הקלטות
פירסומי
איכזבו הבחירות
 המערך ושל הליכוד של במטות־הבחירות

 התעמולה ממודעות רצון אי־שביעות שוררת
 שפורסמו מסע־הבחירות, לפתיחת שלהן

 השבוע. שבת ערב בעיתוני
 בשני קונספציה״ ״שינויי צפויים כך בעיקבות

הקרובים. בימים כבר שייערכו המטות,

עיתונאים נגד העבודה
 מספרים המערך של במטה־הבחירות בכירים

 מהצעות■ נדהמו שהם בפומבי, באחרונה
 שונים, עיתונאים להם שהגישו מחירים

 של במערכת־הבחירות חלק לקחת שביקשו
המערך.

 עד של בסדר־גודל סכומים על דובר אנשי־המטה, לדיברי
 מי ברור לא זה בשלב עבורה, וחצי לחודש דולר אלף 50

יידחה. ומי סכומים, ובאיזה המטה בעבודת ישולב מהפונים

בבית־המישפט
 אבן־ארי, אריה בתל-אביב, המחוזי השופט

 בדיונים במכשיר-הקלטה באחרונה משתמש
 מזכירי אצלו. הנערכים מישפטיים

 ההקלטות. את מפענחים בית־המישפט
 אחד סעיף הפועל אל המוציא הראשון הוא אבן־ארי
 תומך שבה בבתי״המישפט, מחדש אירגון של בתוכנית

שמגר. מאיר העליון, בית־המישפט נשיא

 נגד מדמן
אבו־נידאל

 על שסיפרו מקווה, מלמן יוסי העיתונאי
הקרו בימים כבר יופיע אשר אבו־נידאל,

 יהיה הספר גיבור כאשר אור יראה בים,
למ שהגיעו ידיעות על־פי בחיים. עדיין
 מאושפז ״ניוזוויק״, בשבועון ופורסמו ערב
גוסס. והוא בבגדד נידאל אבו

לתורגמן כאב־ראש
 מחוז של החדש המפקד תורגמן, אברהם ניצב

 לתפקידו בכניסתו כבר לטפל ייאלץ הדרום,
 המדובר ירושלים. במרחב חמורים בעניינים

במרחב. בכירים מעורבים שבהן חקירות בטיוח

עבודה מחפש מועד*
 שזוכה דאהש, מועדי, ג׳אבר הח׳׳כ״לשעבר של בנו

 חמאד השייח׳ לרצח מקשר העליון בבית־המישפט
 בגדה. פרטי כחוקר מזלו את עתה מנסה אבו־רביע,

בתי־הסוהר. בשירות בכיר בתפקיד בשכם, שירת הוא בעבר




