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 - המילחמה מחיר
טריליון חצי

 הכלכליים המוסדות אחד של פנימי כחוזר
 הישיר שהמחיר הערכה השבוע הופיעה

 לחצי מניע ככר מילחמת־הלבנון של
ישראליות. לירות טריליון
 ובחישוב דולרים, מיליארדי 2.5ב־ מוערכות ההוצאות

 לקוסת־המדינה עולה מילחמה של שבוע שכל נאמר
דולרים. מיליוני 300כ־

ת אלאוגו עד המ  ב
ת מילחמה ד ד בו

 אישים עם ושנפגשו בלבנון, שביקרו שונים ח״כים
 אם גם שלדעתם לשמוע נדהמו ד,מארוני, מהמחנה

 תיפתר לא המערבית, לביירות ייכנס צה״ל
לבנון. בעיית

 על לעלות לישראל קוראים הנוצרים
 עם כהסדר רוצים הם אם דמשק,

לבנונית• ממשלה

 חריפות תנודות
ה ס ר בבו

כ חריפות תנודות צפויות השכוע
התל־אכיכית. בכורסה יותר

ש הם הלאומי כתחום אירועים
לתנודות. יגרמו

מפ״ם על התמרמרות
 י יש עכשיו״ ״שלום תנועת פעילי כץ

 פעולה כל הבולמת מפ״ם, על התמרמרות
מילחמת־הלכנוז. נגד הפגנתית

 הארצי הקיבוץ אנשי כי סבורים עכשיו שלום פעילי
 מונחים לפעולה, המתנגדים בתנועה למפ״ם) (השייך
 מושפעת מצידה וזו מיפלגתם, הוראות על־ידי
לפעולות המתנגדת מיפלגת־העבודה, מצמרת

עכשיו. שלום
 השבוע, התנועה שתקה מכך כתוצאה

 המאזניים ■כף על מונחת היתה כאשר
 את לתקוף אם הגורלית ההחלטה

המערבית• ביירות

ת פ ל ח הגה ה  ההנ
ת לג פ מי העבודה ב

 העבודה כמיפלגת רחבים חוגים כקרב
 מבחירות מנוס אין כי ההערכה רווחת

 על וכי שנה, כעוד שייערכו מוקדמות
 על־ידי כל קודם לקראתן להיערך המיפלגה

פרס־רכין. הצמד החלפת
 מוזכרים ורבין פרס את לרשת העשויים כמועמדים

 יצחק דהיום, המדינה ונשיא גור מרדכי בעיקר
התלהבות. מעוןר אינו משניהם איש נבון.

מי *חזיה תוקם או ל ה
 של מצומצמת פנימית בהתייעצות

ההצעה הועלתה הגדולות, מיפלגות־הליכוד

 המפד״ל, אצל יגשש שראש־הממשלה
 האפשרות את ויבדוק ״ם ותל התחייה

 רשימה הקרובות, הבחירות לקראת להקים
ת פ ת שו ה מ ב ח  לאומית ״חזית שתיקרא ר

 הלאום״. ״חזית או מאוחדת״
 להקדמת בכנסת רוב להשיג ניתן יהיה זו בצורה

הבחירות.
 מי כי חושדים ארידור ויורם לוי דויד השרים
 שלא שר־הביטחון, הוא הרעיון מאחורי שעומד

 רק לדעתם: שרון, של המניע בהתייעצות. השתתף
 לו שתאפשר בתמיכה לזכות יוכל הוא זו בצורה
בגין. את לרשת
 כזאת, רחבה חזית להקמת סיכוי אין זה בשלב
בליכוד. מטמיעה שחוששת המפד״ל, התנגדות בגלל

ליונים קורץ רביו
 בי מעריכים כמיפלגת־העכודה חוגים

 יצחק של כעמדתו הפיתאומית התפנית
 שאליו ״הפלונטר״ על .והצהרותיו רכין,

 ניסיון־קריצה בחזקת הם ישראל, נקלעה
במיפלגה. ליונים
 בראשות־המיפלגה, לזכות שכדי מעריך רבין :הסיבה

 יזדקק הוא התפקיד, על להתמודד יבקש אם
היונים. לתמיכת גם

 וורבית עצומה
המילחמה נגד

 אקדמאים ערביים, אזרחים של גדולה קבוצה
 עצומה לפרסם עומדת חופשיים, מיקצועות ובעלי
 מדיני פיתרון ובזכות מילחמת־הלבנון, בגנות

הפלסטינית. לבעייה

ד בתו! חומך לפי
 לפיד, (״טומי״) יוסף רשות־השידור, מנהל
 כמי ינץ, מיכה המפד׳יל כאיש תומך

 כיו׳׳ר יתן ראובן הפרופסור את שיחליף
 רשות-השידור. של הוועד־המגהל

 על יידע המר זבולון שהשד לכך דואג לפיד
 מצד בגיבוי בממשלה לזכות כדי בינון תמיכתו

שר־החיבוך־והתרבות.

ם בגל״צ מק־קרתיו
 תבעו ״ל,צדן גלי הצבאית, הרדיו כתחנת

 השדרן* נגד חקירה לערוך כתבים כמה
 ״שמאלן״. שהוא כטענה כן־נר, יצחק סופר

 את להגיש ממשיך ובן־נר נדחתה, התביעה
שלו. המגזין

ם תבי ם כ  במקו
תחקירנים

 של חדשה שיטה צד,״ל ישם במילחמת־הלבנון
 כתב הוצמד לוחמת יחידה לכל תחקירי־חיילים•

 החיילים. עדויות את תיעד הוא פעולה כל ובתום
 שעושה לתחקירים עיקרי כבסיס ישמש זה חומר
רחב. היקף בעל צבאי מיבצע כל אחרי צה״ל

מצולמת אישיות
 על-ידי צולמה ציבורית אישיות

 הבלש זרה. אשה כהכרת פרטי בלש
כבעלה. שחשדה אשתו, על־ידי נשכר

ם קאופמן בבית״חולי
 מחלים קאופמן, חיים שר־האוצר, סגן

 כתל־השומר, שיכא, על־שם ככית-החולים
ככיטנו. מניתוח

ר1צונ גפן
 גפן יהונתן האמנים הופיעו כאשר

 תבע צה״ל, חיילי לפני כהוזה ודייוויד
 שישמיט גפן מיהונתן היחידות אחת מפקד

 ולא, מהופעתו, הפוליטי החומר כל את
 הווי ממחלקת ויורחק לדין יועמד
כצה״ל. ובידור

 מקטעים מורכבת גפן של תכניתו שכל מכיוון
ההופעה. למעשה ממנו נמנעה פוליטיים,

הפצועים מרד
 לצאת מסרבים באגפי־השיקום נכי-צה״ד
 מוכנים שאינם כטענה שונים, לאירועים

 של שונות למסיבות קישוט לשמש
פוליטיים. אישים

 כלי־התיקשודת של שטיפולם טוענים רבים נכים
 הם שאליו החברתי האירוע של פונקציה הוא בהם

 כדי רק לאירוע, אותם מטלטלים לעיתים מגיעים.
הציבוריות. לדמויות תיקשורתי לסיקור לגרום

 נגד פורת
11היאש״פיסטי□

 לענייני־תיק־ ראש־־הממשלה יועץ
 ״אחרי כי אמר פורת, אודי שורת,

 את נחסל בביירות, אש׳׳ף שיחוסל
 הי־ כוונתו כישראל.״ האש״פיסטיס

 כמשא־ומתן התומכים לישראלים תה
ונציגיהם. הפלסטינים עם מדיני

שסרה  וו1(1מו המי
ת כו הלו ת

 מישטרת מסרבת בלבנון, המילחמה התחלת מאז
פוליטיות. בהפגנות צעידה לאשר תל־אביב

 כלכנץ, המילחמה נגד הוועד של מישפטנים
 אישור וקיבלו לתהלוכה אישור שביקשו
 חוקי בסיס יש אם בודקים בילכד, לעצרת

המישטרה. להחלטת

סיבסובי־עבודה
המידחמה אחר■

 הגדולים הוועדים 13 מראשי כמה כקרב
 בגדה למעשה כי ההערכה רווחת כמשק

 כאשר העובדים, בהישגי ההסתדרות
שר־האוצר. עם עיסקת־החבילה על חתמה

 ארידור יורם השתמש הוועדים. ראשי לדעת
 לנטרל :מטרתו את להשיג כדי במילחמת־הלבנון

 הוועדים ראשי תוספת־היוקר. ואת תוספת־השכר את
 למאבק לצאת כדי המילחמה, לסוף ממתינים

שכרם. לתיקון

דמורליזציה
שטרה במי

 מישטרת על לוחץ בורג יוסף שר־הפנים
 כאנשי בכפפות־משי לנהוג ירושלים

 כגל־הפגנות שפתחו והחרדי״ נטורי־קרתא
כירושלים. הדש
 השוטרים, ביו לדמורליזציה גורמת בורג של זו תביעה
 כהלכה למלא בעדם למנוע שמנסים החשים

תפקידם. את

ה סולל הדח בונה״ ב.,
 המחלקה מנהל שהיה פורת, אליהו

 ״סולל־ כקונצרן <כחו״ל) לעכודות־חוץ
מתפקידו. התפטר כונה״,

 להתפטר אולץ פורת כי טוענים בסולל־בונה
 משה העובדיס, חברת מזכיר של מלחציו כתוצאה
 המחלקה בהצלחת קינאה הרקע: אולניק.

בחו״ל. לעבודות


