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תמיכה מחפשת חזית ■
 מיפלגות־הימין מכל פעילים המאחד הציבורי הגו!? ארץ־ישיאל, חזית

תקציביים. בקשיים נמצא לתוכנית־שמיד, המתנגדים
 מחפש קהת, סיני עורד־הדין החזית, ומזכ״ל באחרונה מאוד ירדה הגוף של פעילותו
לפעול. לו שיאפשרו תורמים

למילוא יורשי□ ■
 כץ ישראל את מינה בליכוד, הצעירים אגף יו״ר שהיה מי מילוא, רוני השר
מקומו. את למלא פרלוק חיים הד״ר ואת
 יצחק ממקורבי לשעבר ופרלוק, חרות בצעירי יטפל שרון, אריאל של לשעבר עוזרו בץ,

הליברלים. צעירי אגף בידר ישמש מילוא, ממקורבי והיום מודעי

אדה3תי1לאי שנת״□ ■
 15ב־ הכבושים השטחים את לעורר אירגוני־האינתיפאדה של ההצלחה חוסר

 עוצר הטלת מול הפלסטינית, העצמאות להכרזת הראשון השנה יום בנובמבר,
 את ולעודד לנסות אותם לדרבן עלול צה״ל, של מאסיבי וריכוז־כוחות המוני

לאינתיפאדה. שנתיים במלאות בדצמבר, 9ב־ השטחים
 להיפסק עומדת האינתיפאדה בעניין ובעולם בארץ אמצעי־התיקשורת על שנפלה התרדמה

הקרובים. בימים
 סיכומים, לפרסם והזרים הישראליים כלי־התיקשורת מתכוונים בדצמבר 9וד לקראת

ותוכניות־טלוויזיה. מאמרים הערכות,

שומרי□ ■□
שתיקה נול
 ששרי־ מכך הופתעו שמיד־ארנם במחנה בכירים

 ואת בגץ בני את והאשימו ביקורת העבירו לא החישוקים
בהסתדרות. בבחירות בתבוסה שמאי יעקב
 ואילו במערכת־הבחירות, הפעילים את שיבח אף לוי דויד השר

 רועמת. שתיקה על שמר שרון אריאל
 הפעילים מצד לניכור לגרום שלא כדי זאת עשו הם כי מעריכים

 תכלת־לבן סיעת אנשי ומצד במערכת־הבחירות, חלק שלקחו
בהסתדרות.

664
 הרוגים 526 על דובר־צה״ל מסר בנובמבר, 20ה־ השני, ביום

 חיילי־ מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים פלסטיניים
בלבד. צה״ל
 על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

664.
 לפי הרוגים, 804 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט
ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 585 •

משאיפת־גאז. כתוצאה הרוגים 82 •
ומהתחשמלות. ממכות כתוצאה הרוגים 53 •
אחרות. מסיבות הרוגים 84 •

לערבים בדיקות ■דורשים
במעונות. ערביים סטודנטים בחדרי חיפושים דורש קיצוני תא־סטודנטים

 לפרופסור ב סיכת שלח ואיץ־ישראל) הר־הבית נאמני מא־׳(ברית הימני־קיצוני התא
 מיידית לפנות לו קרא שבו תל־אביב, אוניברסיטת של הסטודנטים דיקאן פישלזון, גידעון

 במעונות הערבים בחדרי נרחבים חיפושים תערוך שזו כדי בקמפוס, למחלקת־הביטחון
 לאוניברסיטה. המגיעים הערבים את לבדוק יהיה שתפקידם שומרים, ושתציב
 ערביים סטודנטים בידי לאומני״ .חומר־הסתה מציאת פירסום בעיקבות באה זאת דרישה

 בקשירת בירושלים העברית מהאוניברסיטה ערבי סטודנט והרשעת בן־גוריון, באוניברסיטת
פת״ח. עם קשר

הליברלים צירוף — בקרוב ■

בן־אמוץ לדן מעבה
 דן המילים: רק יופיעו בן־אמוץ דן של מצבתו על

 ,1989—1924 — בן־אמוץ(תהילימזייגר) (מומיה)
באושוויץ. בביקורו שחתם כפי

 הציירת רעייתו, גם תשתתף המצבה בפיתות
אפולו. בתיה

 אזכרה השישי ביום תיערך לפטירתו, 30 במלאת
בן־אמוץבשדות־ים. קיברו על

מתאחדות חברות־טיולים ■
 הכיכר״ ״נאות וחברת לישראל״ הגיאוגרפית ״החברה יודיעו הקרובים בימים

איחוד. על
 המחפשים נוסעים הוא שלהם קהל־היעד לחו״ל. מיוחדים בטיולים מתמחות החברות שתי

למיטיבי־לכת. אחרים טיולים
 יאפשר שלא מונופול ייצור והדבר זה, פלח־שוק על החברות ישלטו האיחוד בעיקבות
בהם. להתחרות הקטנות לחברות

הניא״רפית. החברה מנהל רוטשילד, אורי מתפקידו פרש זו מגמה בעיקבות

בחובש שלמה מחלקה ■
מושבתת. השבוע היתה היהודית בסוכנות והחלוץ הנוער מחלקת

 מועצת של לכנס יצאו הבכירים העובדים וכל המנכ״ל ראש־המחלקה, וביניהם ראשיה, כל
 שהיו שליחים, 18 של שליחותם בוטלה שעה באותה בסינסיגטי. היהודיות הפדרציות

בתקציב. מחסור בגלל לשליחות, לצאת אמורים
 אושרה האחרון ברגע אולם מחאתם, את להביע כדי הפגנות לקיים עמדו כבר השליחים

השליחות.

עיתונים רוכש דורבין ■
עיתונים. שני באחרונה רכש ״דחף״, בעלי ז׳ורבין, אליעזר

 של בבעלותו היו שניהם הספירט. וחדשות צפון־תל־אביב של מקומון המקום. הרכישות:
אייזנברג. שאול עיתונאי־הספורט

אש״ף ודגל מר ■
 למיסעדה מרחב־חיפה של בלשים פרצו בערב השני ביום

 אש״ף דגל הנפת בעוון מר ג׳וליאנו את ועצרו חיפאית
 הפלסטיניים הסטודנטים אירגון של חולצה ולבישת

הדגל. הופיע עליה שגם הבינלאומי,
 שהוא להודיע עמד הוא במקום מר שערך במסיבת־העיתונאים

 עוזב הוא וכי ביחסי־ציבור״ גאוני -תרגיל שהגדיר מה את מפסיק
 הצגת־הבכורה את להציג עמד גס הוא הוליווד. לטובת הארץ את
ע־רזס. עבר שלו, החדש המופע של

 המיפלגה ואת חמיס סליבא אביו, את מר תקף כהרגלו,
הקומוניסטית.

 לנוכחים הודיעו הדלתות, את נעלו בלשים, המקום על פשטו בהופעה, להתחיל כשעמד
 אש״ף, דגל של קטן ציור שבתוכה ההצגה, של כרזה נטלו עבירה, לדבר שותפים שהם
 סירטי־־צילום. החרימו ואף מר של בכליו חיפוש ערכו

 מר, ג׳וליאנו למעט שוחררו, הנוכחים כל לחקירה. נלקחו במיסעדה והנוכחים מר
שעות. 48ל־ שנעצר

למרבז־הליבוד. הליברלים צירוף צפוי בקרוב
 נמצא שכבר בצירוף, מטפלת לין, ואוריאל גרופר פסח אולמרט, אהוד של בהרכב וערה,

מתקדמים. בשלבים
 ותמי. רפ״י־אומ׳ץ אנשי של למרכז צירופם את גם מתכננים שמיר־ארנם במחנה

.3500 על המרכז חברי מיספר יעמוד יתבצעו, אכן האלה הצירופים אם

גינת בברשת הדלפות ■
 החוקרים מבץ מי לברר כדי במייטטרה קציך־בודק מונה

 שני גינת. רפי חקירת על ידיעות לעיתונות הדליף
 החומר כי חוץ־מישטרתי גורם לפני הודו עיתונאים
 המעורבים קצינים על־ידי ישירות להם הודלף שפירסמו
בחקירה.
 יהושע ניצב על ובעיקר החקירה,־ על ביקורת נמתחת במישטרה

 יחסי־ציבור. לצורכי החקירה ניהול על אגף־החקירות, ראש כספי,
 החקירה, את להפסיק הדורשים יש <יח"ף> פשעים לחקירת ביחידה
גינתמרשימים. מימצאים בהיעדר

לשביתה ביטחוניים אסירים ■
 ובשביתת־ בשביתת־רעב השבוע מתחילים הארץ שכל הביטחוניים האסירים
ביקורים.

 בבגדים מחסור סדיר, רפואי בטיפול בעיות הקשיש על,תנאי־המאסר במחאה היא השביתה
מבחוץ. תמים בגרים הכנסת על איסור ומאידך, לחורף, חמים

 במחירי עלייה ■
להשכרה דירות

הארץ. במרכז בערים במיוחד להשכרה, הדירות במחירי עלייה
 ישירה, לקליטה עולים להפנות היהודית והסוכנות מישרד־הקליטה מדיניות בעיקבות
 מראש. עבורם שנשכרו לדירות ישירות לנמל־התעופה, המגיעים העולים, נלקחים
 ריכוזים בהם שיש בערים במיוחר רבות, דירות ונשכרו עולים, מאות הגיעו האחרון בחורש

מברית-המועצות. עולים של
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