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עלייה סגעבב דיויץ ■
 כרגע היחידי המיבשול הוא הסוכנות, יד׳׳ר דמיין, שימחה

לישראל. מוסקווה בין אווירית רכבת של להקמתה
 ביניהן המחלק להסכם, הגיעו ואל־על א-חפלוס חברורדהתעופה

 דולר. 650 יהיה זה הסכם לפי כרטיס־טיסה מחיר המיסות. את
 הוא זה ועיכוב הסכמתו, את מעכב במגעים, שותף שאינו דיניץ,
הרכנת. הפעלת את המונע
 עומד שהוא מהסוכנות, להגיע אמור הרכבת להפעלת המימון

בראשה.

665
 הרוגים 528 על דובר־צה״ל מסר בנובמבר, 2ה־ד השני, ביום

 חיילי. ימיר הרוגים בולל זה מיבפר הכבושים. בשטחים פלסטיניים
בלבד. צה״ל
על הפלסטיניים ההרוגים מיבפר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

665.
 לפי הרוגים, 708 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט
ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 588 •

משאיפת־גאז. כתוצאה הרוגים 82 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 54 •
אחרות. מסיבות הרוגים 84 •

 חיילי־צה״ל על־ידי נורו פלסטינים 12 כי נמסר אלה ממקורות
 מירי בתוצאה הרוגים כלל היו לא ברצועת־עזה ואילו בגדה. בנובמבר
זו. בתקופה

אלה. מקורות על־ידי היום עד שנרשם ביותר הנמוך המיספר זהו

 ו,,ידיעות״ .מעריב״ ■
באמריקה

לים. מעבר אל גם גולשת אחרונות״ ל״ידיעות ״מעריב״ בין התחרות
 כרגע מחפש מעריב ואילו ניו־יורקי, מקומון להוציא ביד־שוו מתכננים בינואר ב־! החל

 מקסוול. רוברט של מכלי־התיקשורת כאהד ישתמש העניין, לצורר ואולי, הולכת, תגובה
 כנראה, ינסה, מעריב ואילו של!!. ישראל עם ויתמודד בעברית ייצא ת1ידיע של המקומון

היהודי־ישראלי, השוק על ולהתמודד עברי־אנגלי, בשילוב לצאת

תאומי□
לפרס מייעץ

 מישרד מעורבות את להקטין ההדדיים הניסיונית חרך
 נמשן* סרס, שימעון לשד־האוצר, תדמיתי בייעוץ ״גיתם״
לפרס. תאומים משה בין ההדוק הקשר

 בחברה־ יועץ־תדמית קרסני, בוריס כאשר חיזוק, קיבל אף באחרונה
פרס. של החיצוניים יועצי־התרמית לצוות הצטרף יחס,1 של בת

ר ״ כ ו 1״ מ 1 1 3? ״

 לקבוצת ״כתר״ את למכור ב״בלל״ נטייה יש הצדדים, שני הכחשות למדות
מקסוול. רוברט של ״מידור״

 עלולה מסוייכת תקופה ושבתור ספרים, בקניית הירידה המשך צפוי כי חוששים בכתר
הקונצרן. מאזן על לנטל להפוך כתר

ת ולחם .,אגד״ ■ ברכב
 בקו שהרכבת אחרי ברכבת, מילחמה לקדש החלטה התקבלה ״אגד״ בהנהלת

מהאוטובוסים. נוסעים באחרונה גוזלת היפה־תל־אביב
 רכבות של שהפעלה מלמד הרכבת, עבור צרפתית חברה על־ירי שנערך שסקר, גס נודע

 מקו אוטובוסים 500 להורדת להביא יכולה רכבות־מאסף או ודפודתל־אביב בקו מהירות
 בכבישים. התחבורה עומס על רבה השפעה לו שתהיה דבר חיפה״תל־אביב,

 שלו. הריוותיים מהקווים אחד הוא 900 קו שכן לאוד, קשה מכה תהווה כזאת פעולה
זה. כקו השימוש לעידוד בו התחיל שא!ד למסע־הפירסום הסיבה גם זו

סגור הסטודנטים: בחירות ■
הארצית. הסטודנטים הסתדרות ליו״ר הבהירות יתקיימו הקרוב השישי ביום
 יהיה סטותטיון, מועמד כהדאבירוב, שמואל לשעבר הח״כ של בנו כהן, שא־קי הוסכם כבר

הבא. היו״ר
מערך. שילטון שנות שבע אחרי הסטודנטים, בהסתדרות מהפך יהיה זה

על התקפה
 להסיר הצבאית הצנזורה החלטת על השבוע נשמעו רבות תמיהות

שאהין. המרגל מישפחת מעל האיפול את
 על הוויכוח התחדש שבאחרונה מכיוון לעיתוי, התייחסו השאלות

.1973ב* המודיעיני המחדל
 הגורמים בקרב או הצבאית במערכת מישהו כי המשערים יש

מנסה לאמ״ן) כפופה (שהיא הצבאית לצנזורה הקרובים האחרים
המוסד. של בשמו לפגוע

 חברת־החשמל ■
פיתרונות מחפשת

 האוויר דחום לבעיית משלה פיתרון חיפה העיר למהנדס באחרונה הגישה חברת־החשמל
מטר. 250 בגובה ארובה — במיפרץ־היפה

 לארובה זקוקים דמת־הזיהום, את ברצינות להפחית שכדי טוענים בעירייה
מטר. 350 לפחות של בגובה

 מילוא, רוני השר־לאיכות־הסביבה, של החרשים לצווים חברח־החשמל של התשובה זוהי
 עד שנתיים לפחות יחלפו דל־גופרית. בדלק מיידי לשימוש לעבור החברה נדרשת שבהם

המתאימים. במוסדות תאושר שהתוכנית

כוד כספיות בעיות ■ בלי
בספייב. בקיטיים הליכוד
 בהתחייבויות עמר שלא המרכז, על רבה התמרמרות יש הליכוד של סניפים במיספר
 עומדים ונושים הבחירות בשל בחובות שקועים מועמדים של רב מיספר לסניפים. כספיות

לפיתחם.
מומשו. לא הכספיות וההבטחות שותקו עצמם הסניפים

חשודה אם
ה של פינית בתקיפה ס

 שביצעה בחשד לבית־המישפט הובאה אם בארץ: הראשונה בפעם
 הקטין. בנה כלפי מינית תקיפה

חמור. איפול הוטל הפרשה פרטי כל על

נמלט? עבריין — ה״לברון ■
 בנראה, יגיע, לא עבירות־שוחד, עקב לדין העומד היילבדון, יחיאל הפרופסור
למישפטו.

 שבה אדר, חיים לשופט רפואית תעודה וגמן, אורי עורן-הדין סניגורו, הגיש שבוע לפני
 על הרפואי. מצבו בגלל לישראל, בינתיים לחזור יכול אינו היילברון הפרופסור כי נטען

 למישפט להתייצב הנאשם את חייב השופט איסור־פירסום. הוטל התעודה של תובנה
 גם דהה בר גבריאל העליון השופט העליון. לבית־המישפט כר על עירער והסניגור במועד

 במועד. למישפטו להתייצב הנאשם את וחייב הרפואית התעודה את הוא
 יוכרז כי אפשרות יש לארץ, יחזור לא אם ממושך. למאסר הפרופסור צפוי יורשע, אם

לישראל. הסגרתו את ויבקשו נמלט, כעבריין
 העלמת בשל ש׳׳ח למיליון הקרוב סכום על תביעות נגדו יש מס־ההכנפה לשילסונות גם

הכנסה.

,,אגד״ על כועסים באוצר ■
 ״אגד״ נכסי כמכירת הסחבת מן רבה מדדת־רוח מובעת במישדד־האדצד

תיכניהדההבדאה. ומימוש
במילא. קיבל מהממשלה הכסף את שכן הנכסים, למכירת הדרך אצה לא שלאנר מסתבר

בלונדון הר״כמוים
 להגדיל עומדים מקנדה, החרדיים אילי־ההון רייכמן, האחים

בבריטניה. פעילותם את
 של מיפחרי מרכז ״דיוק״, פרוייקט את בלונדון בונים הם כיום

 לונדון. של הישן הנמל פעם שהיה במקום מ״ר, אלפי מאות
 השישי ביום עבודתו את מפסיק שהוא הוא זה בפרוייקט המיוחד

 למערכות־ בניגוד בבוקר, השני ביום העבודה את ומחדש בצוזריים,
בשבת. הפועלות רבות בנייה

 לשכונת בסמוך חדש שטת ברכישת האחים מתעניינים עכשיו
י ׳ ״' היהודיים. תושביה בריבוי המצטיינת ארג׳וור,

 של החרדי לציבור המיועדת חרשה, יהודית שכונה להקים מתכוונים הם זה שטח על
 350ב־ מדובר הראשון בשלב ליחידה. שטרלינג לירות אלף 350מ־ החל במחירים לונדון,
כאלה. יחידות

ריייבמן פול


