
החדשות? מוהל
כוייו מתרבים ת לקבל רם אלימלך של סי שרת א דל מי  מנ

ת שו ה. מחלקת־החד בטלוויזי
 הוא שהמערך ומניחים פרס, שימעוו של אישי כחבר ידוע רם

 מפני להסכים, נוטה הליכוד למענו. ההשתדלות עיקר את שיבצע
נחרצות. עמדות ינקוט שרם מצפה שאינו

בשומרון ■ס״ר ;ריבוד
ש הליכוד שי ביום מחד מי ת הקרוב הח ע א צ ב ם הסיורים מי ם ההמוניי שטחי  ב

ם שי ת הכבו ח ע השם ת צ ב מי חיים״. ״
 שביקרו אלפים, עשרות בו והשתתפו לכנסת האחרונה במערכת־הבחירות התקיים המיבצע

וכר. קדושים באתרים בהתנחלויות, מרכזיות, בתצפיות
 הבחירות. בתקופת סיורי־הליכוד את שאירגן מי כץ, ישראל על הוטל המיבצע חידוש
 על־ידי באוטובוסים שיוסעו האזרחים, ומאות הקרוב, החמישי ביום יתקיים הראשון הסיור

 ובהתנחלויות. אריאל מול בדמן יהושע בקבר בשכם, בקבר־יוסף היתר, בין יבקרו, הליכוד,
 לנראו עוזי ח״כ נתניהו, בנימין השר סגן למטיילים: ובהסברים הסיורים בהדרכת ישתתפו

 רוני ארנס, משה השרים ינאמו שבו אלפי־מנשה, בישוב בעצרת־המוניס יסתיים הסיור ועוד.
בליכוד. נוספים ובכירים מילוא

641
 הרוגים 508 על דובר־צה״ל מסר באוקטובר, 16ה־ השני, ביום

 חיילי־ מירי הרוגים כולל זה מיסטר הכבושים. בשטחים פלסטיניים
בלבד. צה״ל
 .641 על ההרוגים מיסטר עומד הזה״ ״העולם סטירת לטי

 לפי הרוגים, 779 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט

ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 563 •
משאיפת־גאז. כתוצאה הרוגים 82 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 53 •
אחרות. מסיבות התגים 81 •

ולנדאו לו■ על רוגז ■
בפוד שך הפי מ ת מ ם חלוקת על ה מי דדטילטון במרבז התפקידי ע המקו  הגי
חדשים. לשיאים

 עיר״ת ראש לנדאו, לאלי לוד עיריית ראש לוי, מקסים בין כבורר שמונה מגן, דויד ח״כ
השניים. בין הבוררות בתהליך כבר התחיל הרצליה,

 בתהליך לוי, ללא גם להמשיך, מתכוון מגן אולם הראשונה, הישיבה את החרים לוי
מתוצאותיו. חושש כנראה, שלוי, הבוררות,

 לתנועה, חמור נזק המביא השניים, בין המתמשך הסיכסוך על רב רוגז יש בליכוד
 השילטון מרכז יו״ר לתפקיד חוזרות בחירות לקיים העיריות, ראשי בין מגמה, ומתגבשת

מהשניים. כדי,להיפטר" המקומי,
 במטה־ ערי־הפיתוח, פורום יו״ר עזרן, פרוספר של שילובו מהווה השניים כלפי לרוגז עדות

 אל ואילו במטה ששולב המוניציפלי מהתחום היחיד הוא בהסתדרות. הליכוד של הבחירות
פנו. לא אף לוי ואל לנדאו

גיוליאנו של ׳אוץ
תי סטרה שעורר השחקן מר, ג׳וליאנו ב פה ר ש בחי  בחוד
מד, האחרון, ד לחולל נראה, בך עו סעדה. עו

 עם מחלוקות עקב הכוח־ס מרר מההצגה שפוטר/התפטר אחרי
 הוא ציבורית. סערה למוקד מר־חמיס ג׳וליאנו השחקן הפך הכימאי,
 אושפז המנכ״ל, מלכא, אלי את קילל חיפה, בתיאטרון השתולל

 במענה הודעה השאיר ואף בטירת־הכרמל, לתולי־רוח בבית־החולים
למישטרת־ שמודה מר, ג׳וליאנו ,כאן בנוסח: שלו האלקטרוני

 של ניסיון שכל להודיע רוצה כן כמו אותו. לשקם המנסה ישראל
יועילו.״ לא אותי לאשפז בתחת המזדיין שלי אבא

 והוא בעצמו שכתב מונולוג החרשה, הצגתו של בפרמיירה הוא מר שמתכנן הבא הפיצוץ
בביתו. להעלות מתכוון
 חודשים, שלושה לפני עורך־דינו אצל שהפקיד מעטפה, לפתוח מתכוון הוא הבכורה בהצגת

תיקשורתי. כתרגיל מתוכננת היתה הסערה שכל כתוב ובה

ו״לבח — גיבעת■ פח״ט
 גיב- מח״ט שהיה מי איתם, אפי אלוף־מישנה

בארץ. אינו העצמות, שבירת בימי עתי
 הצבא מטעם בשנת־לימודים נמצא הוא

בבריטניה.
 האיש את להעמיד השבוע תבעו ח״כים כמה

והש בלתי־חוקית פקודה מתן של באשמה לדין,
 פלסטיניים, בעצירים בהתעללות אישית תתפות

החיילים. לעיני
 נשלח ודתי־קנאי, חוזר־בתשובה שהוא איתם,

 מזירת הורחק וכך בחו״ל, ללמוד צה״ל על־ידי
 בצבא- קצין להיות ממשיך הוא המישפטים.

איתםהקבע.

בעכו ערב■ גטו ■
ת סערת חו ר בקרב רו בו בי הצי ער כו ה ע ת ב בו ק ת פירסום בעי  של המסקנו

שה ועדת־דקל, א בר מד ש עץ ע שלה, יו ש־הממ  דקל. מיכאל רא
 את היהודים נטישת בשל בעכו, הדמוגרפי האיזון על לשמור ניתן כיצר בדקה הוועדה

 דה־קסטרו. אלי עכו, ראש־עיריית של בקשתו לפי מונתה היא האחרונות. בשנים העיר
ת המלצתה קרי א העי ה הקמת הי כונ ת ש בי ר ת ע פרד ט נ פו שי ה טדד ש  של ב

ת ריי עבו. עי

ומתח לא ,מאירלנד״ ■
ת שלום״, ״מיגדל של הבעלים ר״, קלור, ״וולפסון, חבר  הבעלים גם שהם מאי

ח של ט מו, שלום״ ״בל־בו ש צ עו ע צי ר חבל־בו, לבעלי ה ת הסגו בו ה  בעי
ת, טו ט מו ת ח ה ת לפתו בו ת בחג־הסו רלנד״, א ם ״מאי עי שו שע  כדי לילדים, גן־ה

ט להחזיר שיוכלו ע ת מ בו חו ה ם מ מי צו  שכר-הדירה. של הע
 קלזר, וולפסון. שחברת בכך זאת היתנו מארצות״הברית, משקיעים קבוצת הכל־כו, בעלי
 העובדים. שכר את תשלם מאיר

הפרק. מן ירדה ההצעה

תמוס הטדוו״ויה מחשב ■
שב ח ה מ ה הטלוויזי ס הי ך תפו ש מ ם ב מי ם הי ר האחרוני תו אי מר ב  של החו

״כלבוטק״.
 כלסטק תוכניות כל של החומר את לה למסור וביקשה לרשות־השידור פנתה המישטרה

האחרונות. השנים ארבע במשך
 הכינה ולכן כלבוטק, בנושאי הציבור של נוספות לתלונות מראה, מצפה, המישטרה

לחכות. נאלץ לו שנזקק מי וכל הטלוויזיה, מחשב את השבית הדבר החומר. כל את לעצמה

ערב״□ כפר•□ ■
לשיקום

ם הכפרים רה הערביי עו רה נ מ ת נו ו ת גי פו תקי ת ב ת א תו צ ה ת ה רו ע  הכרמל בי
ם והם תכווני שיקומם. לסייע מ ב

 עזרה ובמתן בכסף תסייע ותמרה חיות־הבר לטובת חציר של משאיות ארבע תעביר נעורה
במקום. פיסית בעבודה

 מסע־ מארגנים הם ולדיבריהם מיבצע־עזרה, של ההתחלה רק שזאת מרגישים בכפרי
הערבי. בציבור נרחב התרמות

שחורות בחולצות טראוספר

זז׳יזו,7 נ1*וז ״,׳ז׳נר.

£ יי 5' ✓ *#מ** >*ע**ג?ז \ לן?׳

 הכתובת מודפסת שעליהן שחורות, חולצות הנפיק מולדת נוער
 אותן מפיצים והם קדימה״, אחת חשיבה ר׳ ם ם נ א ר מולדת,ט ״צעירי

חבריהם. לבל
 בטשרות־אלפי האחרונה בתקופה מוצפים התיכוניים בתי־הספר

 מסר להעביר מנסה הביטאון ,חצ״.׳ של הראשון הגיליון של עותקים
וזרוק. צעיר סיגנון של בעטיפה ימני

 האחרון השישי ביום הסתובבו מולדת צעירי של גדולות קבוצות
 בני־ לגיים ומנסים הביטאון את מחלקים הס בתל־אביב. ב״פישפשוק״

 אחר לתיאטרון בפסטיבל מסיבית נוכחות הציגו גם הם לתנועה. נוער
בעכו.


