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הרוגים מספרי אין
ד מאז  מעביר ראש־אכ״א אין באוגוסט, 27ו

 מילחמוד הרוגי מניין של מעודכנים מיספרים
 לעיתונות. מסירתם לשם צה״ל, לדובר הלבנון

החדש. לנוהג הסבר נותנים אין דובר־צה״ל בלישכת

שבח חמורת סיפוח
 לראש־ הודיעה מועצת־גדולי־התורה

 אחד באמצעות בגץ, מנחם הממשלה,
 כתמורה כי אגודת־ישראל, של חח׳•כים

 ״אל־על״ חכרת את לסגור להחלטתו
 אגודת־ישראל עוד תתנגד לא כשכתות,

 עזה ורצועת המערבית הגדה לסיפוח
לישראל.

 הישראלית הריבונות להחלת חוק לכנסת יובא אם
 של הח״כים יימנעו הכבושים, השטחים על

בהצבעה. אגודת־ישראל

 ערכאת עוזר
לתל־אב״ב טילסן

 של הככיר עוזרו שקור, עמאד
 כגליל, סח׳נין הכפר כן ערפאת, יאסר
 הזה״ ״העולם לעורך השכוע טילפן

הנצו !מכיירות שיצא אחרי מקאהיר,
 נמצא שקור מישפחתו. עם כיחד רה

לתוניס. כדרך
 שהעניק כראיון שהשתתף שקור,

מע לחכרי ככיירות ערפאת יאסר
 מנוי כי הודיע הזה״, ״העולם רכת

ש כקו להתמיד ערפאת עם וגמור
השלום. למען ולפעול זה, כראיון נקט

לגימייל קטן 013
 הנבחר נשיא־לבנון נשען שעליו הצבאי, הכוח
 גורמי שסברו מכפי בהרבה קטן ג׳מייל, בשיר

 מילחמת־הלבנון. לפני ישראליים מודיעין
 מונה אינו הפלאנגות של המזויין הכוח

 אלא שסברו, כפי לוחמים, אלף צ5
אלפים. 10מ־ פחות

מחיר בבל שלום
 אריאל ושר־הביטחון, בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 בשיר החדש, נשיא־לבנון על ילחצו שרון,
 עם רישמי הסכם־שלום על מייד לחתום ג׳מייל,
 כזה, להסכם כי ידיעתם למרות ישראל,
 ארוך. לטווח ערך יהיה לא בכפייה, המושג
 אחד מדיני להישג זקוקים ושרון כגין

 יוקרתם. את לשקם כדי לפחות,
 גם מילחמת־לכנון נכשלה למעשה,
.המוצהרות. מטרותיה מכהינת

 - התוכנית עיתוי
בשרון פג״עה

 שר-הכיטחון, מקורכי מעריכים עכשיו
 פירסומה עיתוי כי שרון, אריאל

 האמריקאי הנשיא של תוכנית־השלום של
 וראשונה כראש לפגוע נועד רגן רונלד
שרון. כשר

השר שחזר אחרי יום בדיוק פורסמה התוכנית

 לא ביקורו עת ובכל בארצות־הברית, מביקור
קיומה. על לו נרמז

בכלא הסרבנים
 מחותמי חמישה צבאי ככלא ישכו כה עד

 על שהצהירו גכול״, ״יש העצומה
כלבנון. כמילואים לשרת אי-נכונות

 למאסר נדון העצומה, מחותמי נוסף חייל־מילואים
בכלא. עתה ויושב

מילואים. חיילי 300כ־ חתמו העצומה על

■וחלף?• שחל
 לשוב עומדים שפייזר אליהו הח״כ של תומכיו

 של להחלפתו התביעה את בקרוב ולהעלות
שחל. משה החיפאי הח״כ בכנסת, סיעת־המערך יו״ר

 לשחל כי טוענים שפייזר של תומכיו
 ככנסת, החשוב לתפקידו להתמסר פנאי אין

 כאופוזיציה להיות יכול אינו גם והוא
 עסקיו. כגלל לממשלה אמיתית

 נחמיאס, אהדת הח״כים כה עד תמכו בשפייזר
 אדרי, ורפי נחמקין אריק זכאי, יחזקאל נעים, רענן

 אנשי תמיכת את גם השיגו הם ולאחרונה
 שלמה גיל, יעקב ברעם, עוזי הח״כים ירושלים,

אשל. ותמר הילל

גור של המטה
 מקיים גור, (״מוטה״) מרדכי המערך, ח״כ

 מצומצם מטה עם קבועות התייעצויות
 העכורה, כמיפל״ת לעצמו שהקים
 שימעון המיפלגה, ליו״ר הכטחתו למרות

 ״מחנה״. לעצמו להקים שלא פרס,
 יועצו הוא לשעבר, כתב־הטלוויזיה ניר, עמירם

 לענייני היועץ תיקשורת. לענייני גור של
 על הממונה סגן שהיה נויבך, אמנון הוא כלכלה

 גיזבר הוא והיום במישרד־האוצר, התקציבים
 לענייני־בחירות היועץ טלרד. חברת־התיקשורת

 העברית מהאוניברסיטה קריסטל, חנן הד״ר הוא
 אבנר הוא ערבים לענייני והיועץ בירושלים,

 והמיסחר שר־התעשיה של יועצו שהיה רגב,
פת. גידעון

 ליו״ר לפנות לו המליצו גור של יועציו
 לו ולהציע פרס, שימעון המיפלגה,
רכין. יצחק למען להתפטר

 הליברלים
השרים וגד

 התארגנות החלה הליברלית כמיפלגה
 הה״כים של מחודשת כחידה למנוע כדי

 ככנסת, ויותר קדנציות שתי המכהנים
 הבחירות. יוקדמו אכן אם

שרי־המיפלגה. כל את כוללת הרשימה
 בדרך אם — בחירתם את למנוע היא המטרה

 בעד ויותר אחוז 60 של בהצבעה אם שיריון, של
מהם. אחד כל

 עתה עורך סיפונה שעל היאכטה
 מטע־תענד רכין, יצחק המערך, ׳׳כ ח

לגי שייכת לאמריקה, מאירופה גות
 מיליארדר• של אלמנתו שרובר, מה

שרובר. מיילס מוונסואלה, הנפט
 לשעבר, חכרת־קיכוץ היא האלמנה

 כשהיתה המנוח כעלה את שהכירה
 ואיר- הישראלי, מישרד־החוץ עובדת

 הוא כאשר שרוכר, את מטעמו תה
כישראל. כיקר

ורמוס שד החזווח
 דני המפד״ל, מזכ״ל עתה גס יוצא שנה, כמדי

 לשמש כדי קולומביה, בירת לבוגוטה ורמוס,
 וביום־הכיפורים. בראש־השנה כחזן שם

 דולר, 5000כ־ לשירתו כתמורה יקכל ורמוס
לירות• וחצי מיליון כמעט שהם

גור של העירעוד
כרצח שהורשע גור, צכי של עירעורו

 כקרוב להתברר עומד ירדן, אורון הילד
העליון. בכית־המישפט

 מאוד סמוך יותר, מוקדם למועד נקבע הדיון
 אלמליח. נאווה הילדה של המכותרת גופתה לגילוי

 ביקש עצמון, יהודה גור, של פרקליטו אך
שונות. מסיבות הדיון את לדחות

י 30 ר מדו א
יי חמאם י! ה מ פרש

 משותפותו פרש אמדורסקי כני הזמר
 ביפו. ה״חמאם״ כמועדון

 חווה הזמרת של לשעבר בעלה טננבאום, עמירם
המועדון. של היחידי בעליו עתה הוא אלברשטיין,

 מקבלים דתיים
עבור שכר

בשבת עבודה
 להוכיח עומדים ״אל-על״ עוכדי

 שכר מקכלים חובשי־כיפות שגם
 הוועדים, לדובר כשכת. עבודה עכור

כך. על מרתק מידע הגיע זלצמן, גכי
 כמוסדות־חינוך הכרתיים מדריכים

 אמד פנימיות, שהם דתיים, חקלאיים
 ככית־הכג־ תלמידיהם עם להיות ריס
 כשבתות בערבי־שבת, כתפי-,!. סת

 הקיים ההסכם, על־פי וכימי־מועד•
 תד המדריך מקבל שנים, מזה ככד
 200ו־ וחג, כשבת אחוז 175 של ספת
 להיות כדי וחג, שכת כערכי אחוז
מ המתחייבת דתית כמיצווה נוכח

כיפה• חבישת

הקצין נגד חקירה
 קצידהמישטרה נגד פנימית חקירה מנהלת המישטרה

 ישראלי סרט־פשע של תסריטאי שהיה מרין, חיים
חדש.

 אם לבדוק מנסים הוקרי-המישטרה
 שהגיע כמידע כסרט מרין השתמש לא

כמישטרח. תפקית כתוקף אליו

 לביס מריצה
החשודה

 בניסיון הנחשדת מרקוביץ, אסתר של ביתה
 נפרץ אלהרר, דודו הזמר־מפיק של בחייו להתנקש
השבוע.

 מכירה ובין זאת פריצה בין קשר שיש יתכן
 לממן כדי בניה שערכו החשודה, ציורי של פרטית

 זה יהיה שלה. הפרקליט שכר־טירתת את
ליבאי. דויד הד״ר הנראה ככל

מודעות מחבש מילוא
 הליכוד, ביטאון עורך מילוא, רוני חרות, ח״כ

 להתגבר כדי מודעות. להשגת בקשיים נתקל
 גדולות לחברות ישירות פונה הוא כך, על

 שאינה בצורה ושואל עצמו את מציג ובינוניות,
 מפרסמים הם אין מדוע פנים לשתי משתמעת
בשבועון.

 על מאבק
מכונות־צילום

 צו־מניעה הוציא בתל־אביב המחוזי בית־המישפט
 תל־אביב, אוניברסיטת שילטונות נגד זמני

כיץ המתייחם מיכרז, לפרסם עליהם האוסר  לזי
 במכונות־צילום מיסמכים לצילום הקרובה לשנה

 האוניברסיטה. בשטח המוצבות
 בשטח מכונות שלה חברה לבקשת הוצא הצו

 חוזה. עימה שהופר והטוענת האוניברסיטה,
 עד גילויים צפויים הימישפטי כדיון

 שונות הכרות שגורפות הרווחים
ד המשכירות ו מיסמכים. לצילום צי


