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לבחירזת מתסנז שמיר
 שמיר, יצחק ראש־הממשלה, של שובם אחרי מייד

 הם בארצות־הברית, מביקורם ארנס, משה ושר־הביטחון,
 הליכוד. מיפלגות של אופראטיבי גוף בהרכבת יתחילו
 והיא הליכוד בצמרת באחרונה התקבלה כך על החלטה
בסוד. נשמרת
 הנושא הליכוד׳־. ״הנהלת יקרא החדש הגון

 מיפלגת היערכות ההנהלה: תטפל שבו הראשון
 היא, הכוונה הבאות. הבחירות לקראת השילטון

 קרוב. במועד לבחירות כמובן,
 יהיה החדש בגוף הליברלית החטיבה של הבכיר הנציג

 כיושב־ראש תפקידו בתוקף שריר, אברהם שר־התיירות,
 שחרות רמז בכך רואים בקואליציה הליברלית. המיפלגה
 על־פני לשיתוף־פעולה כפרטנר אותו מעדיפה

מודעי. יצחק שר־האנרגיה,

בצמרת שינויים
השים? מישרד

 חודש בסוף פורשים במישרד־השיכון בכירים עובדים שני
 השני אגף־פרוגרמות. ראש ברקאי, זאב הוא האחד נובמבר.

אגף־נכסים־ודיור. ראש נטף, אליהו הוא
 ועזיבתם וינר, אשר המנכ׳׳ל, של מקורביו הם השניים

 פגישות־העבודה את לקיים נהגו ונטף וינר במעמדו. תפגע
 בירושלים. וינר של בביתו שלהם

 הוראה היתה הפורשים משני אחד לגבי לפחות
 עבודתו את להפסיק לוי דויד השר של אישית

במישרד.

הבחנת עד ״אסט״
 כרמון ח של להרשעתם ממתינה הפרקליטות

 מאראתוני־ע כינוסים מיהול המואשמים זמיר, ויונה
 הס בפסיכולוגיה. לעסוק חסרי־רישיון שוע למרות

מלקוחותיהם. גבוהים דמי־השתתפות גבו
 הפרקליטות תגיש השניים, יורשעו אם

 יהיו ד״אסט' מדריכי תמים. כיתבי־אישום
לדיו. שיועמדו כנראה. הראשונים,

במגעים ממשיך פרס
 במרכז התקיפה הודעתו למרות

 ממשיך שעבר, החמישי ביום מיפלגת־העבודה,
 במגעים־ פרס, שימעון המיפלגה, יושב־ראש
 ממשלת הקמת לידי להביא כדי קדחתניים

ליכוד־לאומי.
 בגלל בעיקר מישנה־זהירות, עתה מגלה פרם

רבין. יצחק יריבו, של בנושא ההפכפכה עמדתו

בכנסת הצנזורה נציג
 מנוכחותו השבוע נדהמו סיעות ודוברי ח״כים

 בחדרי־העיתונות הצנזורה־הצבאית נציג של
 בכנסת. ובחדרי־הסיעות

 שהגיעה רבה, פעילות גילה נציג־הצנזורה
 שחוברה משוכפלת הודעה פסל כאשר לשיאה
 סיעת־המערך. דובר על־ידי

 אהרון ח״כ שאמר דברים הובאו בהודעה
רגיש. ביטחוני נושא על נחמיאם

 בבחירות גם הליכוד כמנהיג בו שיתמוך
הבאות.

ייחקר לא גרזפו־
 מפכ״ל־המישטרה על שרים של לחצים בעיקבות

 הפסיקה בורג, יומך השר־הממונה, ועל
 של הטרקטור פרשת את לחקור המישטרה

 אחיהוד, המושב גרופר. פסח שר־החקלאות,
 גרופר, של עוזרו דמתי, נחום מתגורר שבו

 בטרקטור שבוצעו התיקונים עבור שילם
 בחיפה(״העולם המרכזי״ ״המשביר של במוסך

 ).1983 באוקטובר 12 הזה
 מירמה עבירות בחשד שנעצר רמתי, נגד תיק־החקירה

הוקפא. אחרות,

 מבמבר: מדד
אחוז 15־20

 .20ו־ 15 בין יהיה נובמבר חודש שמדד מעריכים כלכלנים
 הממשלה של היזומות ההתייקרויות את יכלול הוא אחוז.

החודש. באמצע
 גדול פיחות יזום שמישדד־האוצר היתה, הכלכלנים הנחת
 הגבוה המדד בעיקבות כי נראה, החודש. עוד נוסף

במדד. הגידול להאטת אנשי־האוצר יפעלו באוקטובר

556
 עד בלבנון המילחמה הרוגי של הכולל המיספר

 בנובמבר: 20ה־ עד הפצועים מיספר .556 עתה:
5145.

 ,1982 ביוני 11<ד לקרבות. הראשון השבוע בתום
גופות. 196 אותרו
 הורעה דובר־צה׳ל פירסם 1982 באוקטובר 12ב־

 של הראשון מיומה צורל אבידות על רישמית
 זו הודעה על־פי באוקטובר. 10זד ועד המילתמה

 ביירוודדמשק לכביש בהתקדמות במילחמה, נהרגו
 568 אל־ג׳מאיל בשיר מות אחרי ביירות ובכיבוש

.2385 ונפצעו חיילים
 76 נהרגו הראשון. צור באסון כחודש, כעבור

ד היה ההרוגים ומיספר חיילים .450 מי
 .1983 אפריל בחודש 20ה* יוס־העצמאות, בערב

 הגיע הפצועים מיספר .474 על ההרוגים מיספר עמד
.2607ל־

 ביוני 6ב* הלבנון למילחמת הראשון השגה ביום
 27ס0ר הרוגים 490 הנפגעים מיס*־ היה ,1983

פצועים.
 האוואלי לקו הנסיגה ואחת השני צוד אסון ערב

.526 על ההרוגים מיספר עמד

 מתריעים מילואימניקים
מחדרים על

 קיבלו ארנס, משה ושר־הביטחון, לוי, משה הרמטכ״ל,
 בלבנון ששירתו מילואים מחיילי נרגשת פנייה באחרונה

סוריה. עם ובקו־החזית
 הוטחו לשניהם, אחת ובעונה בעת שהוגשה בפניה,
 הקצינים מדיניות כנגד ביותר וחמורות כבדות האשמות
 ובגיזרה. בפיקוד ביותר הבכירים

 מופקרים רגישים שמקומות טענו הלוחמים
 בתחמושת, כמזון, מחסור על קבלו הם למעשה.

 באוייב, וזילזול הזנחה על בציוד־שמירת־לילה,
 חיי־אדם. לאובדן שיגרמו
 במטכ״ל רבה התרגשות עוררה הפנייה

 שהמדובר משוס ובמישרד־הביטחון,
 לא שאם שהודיעו קשרים, בעלי בחיילי־מילואים

 יתוקן לא והמצב חד־משמעיות מסקנות יוסקו
ישתקו. לא הם —

 יצמצמו הבנקים
בחדר פעילות

 אלה בשינויים הבולט המצרי. בשירות-החוץ
 אשרך בוושינגטון, השגריר של החלפתו —

גורבאל.

 ערבים יגורשו
רישיח ללא

 שוטרים, בליווי שירות־התעסוקה, של חוליות־פיקוח
 ערבים של רישיונות־העבודה בבדיקת יתחילו'בקרוב

 הגדולות. בערים העובדים ותיירים הכבושים מהשטחים
 רישיון־עבודה בידיהם יהיה שלא עובדים

 התיירים עבודתם. ממקום יגורשו בר־תוקן
 מישראל. בו־ביום יגורשו

 בזמן שיווצרו כיסי־האבטלה את לצמצם מקווים זו בדרד
יהודיים. עובדים מפיטורי כתוצאה הקרוב,

 - בנתב״ג הפשיטה
מיקרה

 שעבר בשבוע שנעיד מטוסי־הנוסעים, בשני החיפוש
 כדי נעשה לא בלוד, בן־גוריון על־שם בנמל־התעופה

 לחו״ל. המוברחים דולארים לתפוס
 חיפוש לערוך רצו השוטרים הפשיטה: סיבת
 בתל־אביב, המרכזית היחידה קצין של בכליו

 חלק נמצא בידיו לחדל. לצאת שהתכוון
 נרצח מדירת כנראה, שגנב, מהרכוש

 בחקירת מרכזי חלק נטל כאשר בתל־אביב,
הפרשה.

 עיתונאית
במישטרה נחקרה

 אורנשטיין, איה מעריב, הצהרון של בתי״המישפט כתבת
 עורך־הדין נגדה שהגישו תלונה על במישטרה נחקרה
 בן־ציון. יהושע לשעבר ושותפו ופושט־הרגל מירון אליהו

 שהתקיים דיון פירסם הצהרון כי בתלונתם טענו השניים
 במהלך בר־אופיר. דויד השופט לפני בדלתיים־סגורות

 מיסמכי מעל החיסיון את להסיר המדינה ביקשה הדיון
פליליות. לעבירות בחשד מנדלוביץ׳, פינחס ושותפו, מירון

 - וולח בית תמלח
פומבית למכירה

 למכירה תוצע בהרצליה וולה בית תכולת
 שהכנסותיה דצמבר, חודש בתחילת פומבית
 ול״האגודה בסרטן״ למילחמה ל״האגודה יוקדשו

הנזקק״. לילד
 שהוחזקה המנוח, הקובאי השגריר של המפוארת הווילה

 נמכרה וולף, ויהושע יצחק עורכי־הדין על־ירי בנאמנות
 פורר רוני הזוג לבני — חודשים כמה לפני נטען כר —

פלאטק. לבית וגליה
 הרב הרכוש את למכירה להעמיד שהורו הם הרוכשים

בדירה. שנמצא

התאבדות איום
באוניברסיטה

 שקיבל ת?א*ביב, באוניברסיטת בכיר עובד
בנפשו. יד לשלוח איים מיכתב־פיטודץ,

 באגודת* פעיל ובעבר הליכוד פעיל העובד.
 של סמוייה חקירה שנערכה בזמן פוטר הסטודנטים,

מועסק. הוא שבה במחלקה האוניברסיטה
 באוניברסיטת לבכירים איומיו הגיעו כאשר

 בינתיים יוחזר הוא אותו להשתיק שכדי הוחלט
 מקורבים בתפקידו בהישארותו התומכים לעבודה.
דווקא. למערך

החרז תיק סביב עיסקה
 לוותר שלא מודעי ליצחק רמז שמיר, יצחק ראש־הממשלה,

 שר־החוץ. כהונת על בקלות
 שהוא לוי לדויד להוכיח ירצה שמיר הסיבה:

 התפקיד, את לו להעניק כדי עליון מאמץ עשה
ראש־הממשלה מסגן ידרוש הוא וכתמורה

 לצורך פעילותם את הבנקים מצמצמים שבו נוסף, תחום
 — הדבר פירוש בחו״ל. העניפה פעילותם הוא התייעלות,

 ומכירת מקומיים עובדים פיטורי לים, מעבר סניפים סגירת
רכוש.

יזחלף המצרי השגריר
שינויים צפויים הקרובים בשבועות

למכירה? ראשי״ ב1״רח
 חברה — ״איטן של דולארים במיליוני הפסדים

 חינמוני רשת את לאור המוציאה לתיקשורת״,
 חינמונים למכור אותם תאלץ ראשי״, ״רחוב

 במיוחד. גדולים הפסדים הנושאים
 ״רחוב הוא למכירה שיוצע הראשון החינמון

בתל־אביב. ראשי״
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