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 המת במיל צה״ל של ההרוגים מיספר
 ביום הגיע הרישמי, ■המניין על־פי הלבנון,

.200ל־ השבוע השני
 1700ו־ נעדרים מעשרה יותר יש כך על נוסף

 סבתי־החולים. שוחררז כבר שחלקם פצועים,
 שבועות כמה מזה מוסר אינו צה״ל דובר

 מעודכנים מניינים על רישמיות הודעות
 מדיניותו אך ,הכולל, ההרוניס ׳מיספר של

 עיתונאי לכל המיספר את למסור היא
זאת. הדורש

ס ע בגין על ב
 ושר־ איתן רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
 החלטתו על זועמים שרון, אריאל הביטחון,

 אלוף־־מישנה את לשחרר בגין ■מנחם של
 של בעיצומה בצה״ל, סשרותו גבע אלי

כלבנון. הלחימה
 למנוע כדי בצד,״ל, גבע את להשאיר היתה תוכניתם

 רק ולשחררו המילחמה, בתקופת המיקרד, פירסום את
 יוכל לא שוב הפירסום כאשר המילחמה, אחרי

 החליט שבגין סבורים ביטחוניים בחוגים להשפיע.
 כדי המיקרח, לפירסום ולהביא גבע, את לשחרר

 הביא שלו״ ״החינוך אשר המערך, את לנגח
גבע. להחלטת

ת אחר■ רו חי ב  - ה
■ציביי* ,ינזישטר

 לאחרונה נערכים ובליכוד במערך שונים חוגים בין
 יציב״ ״מישטר מכנים שהם מה להקמת גישושים

המילחמה. אחרי
 להיפרד המערך ידאג זאת תוכנית על־פי

 ואילו שלו, היוניים ״כים הה וסן ממפ״ם
 התחייה, ומן הדתיים משותפיו ייפרד הליכוד

 ממשלה יקימו הגדולות המיפלגות ושתי
 ההסכמה יהיה שבסיסה שותפים, כל ללא

״ף. אש עם להידבר אין פנים שבשום

ר ■בחבו חייל״ם ב ס
 המיז־ בחזית ששירתו חיילים קבוצת
לכ עומדים במילחמת־הלבנון רחית

 בחזית הלחימה מהלך על ספר תוב
 הצבא עם התנגשויות שכללה זו,

אותנ צילומים ייכללו בספר הסורי.
 במהלך לוחמים על־ידי שצולמו טיים,

הקרבות.

ר ב ערך דו מ  ־ ה
ר ב צה׳יל דו

 פלג, (״רוליק״) ישראל המערך, יםיעת דובר
 שלו שירות־המילואים את עתה עושה

 בלבנון, צה״ל דובר ביחידת כקציך־מדווה
 המדיניות את זרים לעיתונאים ומסביר

הליכוד. ממשלת של

לחופש■ יצא יעקוב■
 לאחרונה קיבל יעקובי, גד המערך, ״כ ח

מנהיג של״ ״איש עוד ,יות17 שלא החלמה

 ולהריץ העבודה, במיפלגת אחר או זה
עצמו. את
 יעקובי מרבה החדשה עצמאותו את להפגין כדי

 הקו היומית. בעיתונות מאמרים לפרסם לאחרונה
 ״יוניות העבודה במיפלגת מכונה שלו החדש

אקטיביסטית״.

בי שרון של הלו
 לפעול התחיל שרון, אריק שר־הביטחץ,

 הזנועת*,החרות. תומכיו מיספר להגדלת
 זוטרים ח״כים מצומצמות לפגישות מכנס הוא

 הוא מה מפה גבי על להם ומסביר סניפים, וראשי
 צה״ל הישגי היו ומה בלבנון, לעשות מתכוון

במילחמה.

 יעקב השר של המיוהד עוזרו גנגר, אריה
 של הכלכלי היועץ למעשה הפך מרידור,

השונים. סישרדי־חסמשלה
 פונות תוכניות־פיתוח במימון המתלבטים מישרדים

בכך. המטפל הוא וגנגר למישרד־הכלכלה,

הרגו * סובייטים נ
 כמה בלבנון שהפיצו ידיעות על־פי

 ג׳,מייל, בשיר של הפלאנגות מראשי
ומומ עיתונאים עשרות כמה נהרגו

 ה״פנטום״ שרידי ליד סובייטיים חים
 הסורים. על־ידי שהופל הישראלי,

 על־ידי הופצצו ה״פנטום״ שרידי
 ואנשי הישראלי, חיל־האוויר מטוסי
 שהו שעה שבאותה טוענים גגות הפלא

המטוס. שרידי ליד הסובייטים

ב ר ק על ה
ה סי הפנ

 ההסתדרות נגד הקואליציה של הבא המהלך
 חוק־פנסיה בכנסת להעביר נפיץ יהיה

 נתונים, נאספים הראשץ בשלב יממלכתי.
 הקיימות ההסתדרותיות שבקרנות שיוכיחו

רציני. וחוסר־תיכנון רב ביזבוז שורר

□ עונשי□ די ב כ
ה״ל צ ב

 בעונשי־ גם אותותיו נותן בצבא השורר מצב־החירום
 למשל, כך, הצבאיים. בתי־הדין שפוסקים המאסר
 נשפטו סיגריות־חשיש בעישון שנתפסו חיילים

 רקע על נפקדים ויותר. שנה של מאסר לתקופות
 לפני החלה נפקדותם שתקופת מישפחתי־אישי

שנה. על העולות מאסר לתקופות נשפטו המילחמה,

תקני□ עוד
ת לתיירו

 כוח־האדם מצבת הגדלת אישר מישרד־האוצר
 נוספים. תקנים 24ל־ הוא האישור במישרד־התיירות.

 לעצמו ארידור יורם הבטיח למעשה, כך,
 בחוקי יתמכו בוועדת־הכספים שהליברלים
שלו. האינפלציה

חחונח־־פאר
ר שרי ל

 כגלל הליברלית במיפלגה שורר רב זעם
 שר־ שעורך מוזמנים, 2000־ל חתונת־פאר

 החתונה לכתו. שריר אברהם התיירות
 ״המלך־ במלץ הבא השלישי ביום תערך
בירושלים. דויד׳׳

ר קרע רבין ־ לוי
 עד שהיתה לניר־פלבסקי, ניבה העיתונאית

 רבין, ליצחק המקורבים מן לאחרונה
 שתמך אורים״ י״חוג ממייסדי היה ושבעלה

רבץ. מחנה את נטשה בו,
 לשר־ רבין של הרבה קירבתו :לקרע הסיבה

 לניר, בעיני חן מצאה שלא שרון, אריאל הביטחון
יונה. בעבר שהיתה

ת יו□ ד ל הו
במיליון

 ש־ כירושלים, ״פלאזה״ מלון דוברי
 יום־ להילולת הכיבוד הוזמן ממיטבחו
 ,מסרבים בנץ, מנחם של 00 ה ההולדת

 להם. שולם כסה לנדות
 שסופק היקר המזון כי היא, ההערכה
הממ ראש שד למעונו והובל למסיבה

 לפחות עלה סגורות, במכוניות שלה
לירות. מיליון

ד פי ה - ל ר חז ב
ל״מעריב״?

 מגשש לפיד, (״טומי״) יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
 לחזור האפשרות בדבר מעריב, עורכי אצל לאחרונה

בצהרון. לעבודה בקרוב
 להצליח רב סיכוי לו אין כי מעריך לפיד

 אחרי הדחתו נגד מנהל שהוא בקרב
 אחרי במלואן מילא שלא מכיוון המילחמה,

הליכוד. ציפיות

א !ומעריב״ ר ל כ מ נ
 סירב בארצות־הברית, שנפוצו ידיעות לפי

 מורדוך רופרט האוסטראלי איל־העיתונות
״מעריב״. הישראלי היומון את לקנות להצעה

 הווארד הוא מורדוך של והעיסקי המישפטי יועצו
 יו״ר קצר, זמן לפני עד שהיה, מי סקוודרון,

 המרכזיים היהודיים האירגונים של ועידת־הנשיאים
 רוצה אינו שמורדוך הסביר והוא בארצות־הברית,

מבין. איננו שהוא בשפה לאור היוצא עיתון לקנות

ד שבועון כו לי ה
ר ב מ * * *

 שמועות1 השבוע נפוצו ■ההרות בתנועת
 השבוע״ ״יומן שבועץ־הליכוד עומד כאילו

 בשני נאמדים השבועץ של הפסדיו להימכר•
 לקנייה והמועמדים כשבוע, לירות מיליון

 לאריאל המקורב שיף, חיים המלונאי הם
 לוי■ לקבוצת המקורב ידוע, קבלן שרון,

ותעשיין. רידוד, א
 של בכישלונו מילוא רוני את מאשימים בליכוד

 החדש, בעורך גם האשמות מטיחים אך השבועון,
הליכוד. ביטאון את לשפר הצליח שלא עוזיאל, מאיר

ת רגנו א ת ה
ב בי ר ארי ס דו

 עצמם את המגדירים פעילים, של קבוצה
 סביב התגבשה חרות״, של כ״אינטלקטואלים

 מתכוונים הראשון בשלב ארידור. יורם שר־האוצר
 ארידור לבחירת תומכים לארגן הקבוצה חברי

נוספת. בפעם מזכירות־התנועה יושב־ראש לתפקיד

ר מ ר ד ס ג ד,<ר נ ם
 . מאבד גריפל, יגאל תל־אביב סגן־ראש־עיריית

 לטובת תל־אביב, במרחב חברי־חרות תמיכת את
קרמר. אריה יריבו

 יורם של מגיבוי הנהנות קרמר, קבוצת
 גריפל הדחת את לדרוש עשוייה ארידור,

בעיריה. מתפקידו
 של חתונתה עריכת על מתמרמרים הליברלים

 בזמן מנקר־העיניים היקפה ועל במלון, בת־השר
מילחמה.

ל1■וווץ־ו - גוגו־
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