
 הנשיא ביקור
הנשיא אצל

 כגרמניה, נשיא־המדינה של לביקורו בניגוד
 ושוללים, מחייבים בין רציני ויכוח המעורר

 קנוניות של בסימן בשווייץ הנשיא ביקור עמד
אישיות. וטרוניות

 וגם איתם, נפגש לא שהנשיא כך על התמרמרו באזל יהודי
 הדבר נובע לדעתם. חגיגיים. לאירועים אותם הזמין לא

 לארגון המבקש היהודית, הסוכנות יו״ר עם מריב־סמכויות
 הציוני לקונגרס יום־השנה לרגל בבאזל אירועים בעצמו

הראשון.
 להגיע כד־ באמצע, חשובה קבלת״פנים הנשיא עזב בברן

בלוזאן. לתחרות־הכדורסל
 כדי רק ארץ לאותה הנשיא בא בשווייץ, הרכילות לדיברי
 של חתנו שהוא הרצוק יואל בנו, ילדי נכדיו״, עם ״לשחק

בז׳נבה. היהודית הקהילה ונשיא גאון ניסים

נגועה אסירה
נעלמה באיידס
ונמצאה

ש ״נוודדתירצדד, בכלא־הנשים אסירה
במ נעלמה לאיידס, נוגדנים נמצאו בגופה

 היתה החופשה את מהכלא. חופשה הלך
 שלה, האפוטרופה בהשגחת לבלות אמורה

אח ימים כעבור ממנה. ברחה היא אולם
 והוחזרה מסוממת, כשהיא נתגלתה דים

לכלא.
 חודשים, כמה לפני התרחשה הפרשה

בסוד. ונשמרה

הפנסיות ועכשיו:
בל״ל אלמנות של

 בכירי־ של אלמנות 25 של פנסיות הישעתה בל״ל הנהלת
אחת. כל דולר אלפים כ־סז כה עד שקיבלו הבנק,

הגולן מתנחלי
למילחמה

 יום את לציין מתכוונים ברמת־הגולן המתנחלים
 בחסימת בהפגנות, הרמה לכיבוש 20ה־ השנה

נוספים. בלתי־שיגרתיים״ ו״בצעדיס כבישים
 תקציבים, מהם ומונעת הממשלה אותם הזניחה לטענתם.

 המערבית הגדה למתנחלי יחסית לרעה מופלים והם
ורצועת־עזה.

מנכ״ל מחפש אדנס
 חרות, של החדש המזכירות ידר ארנס, משה

 מיקצועי, איש-אירגון לצידו למנות החליט
המיפלגה. את איתו יחד שינהל

 בכירים פקידים כמה עם זה בעניין במשא־וסתן נמצא ארנס
גיבשטיין. חנניה הוא אחד מועמד המדינה. בשרות ביותר

בת״א בשופטים מחסור
 בשופטים: המחסור גובר בתל־אביב המחוזי בבית־המישפט

נדד חריש יוסף המדינה. כמבקר התמנה מלץ יעקב השופט

 ולר דויד והשופט לממשלה המישפטי היועץ ללישכת
 הנותרים על והלחץ חדשים, שופטים מונו לא תחתס נפטר.
וגובר. הולד
 למחוזי, מונה העומס, על במקצת להקל כדי

 והשופט כהן, אהרון שופט-השלום זמני, במינוי
 לעבור עומד בן-יאיר, מיכאל מחיפה, המחוזי
לתל-אביב. הקרובים בימים

מישפטית חסימה
לשחל

 באמצעים שימוש בוחנים הדלק בחברות
 שחל, משה השר את לחסום כדי מישפטיים,

 במשק- הרפורמה את בקרוב להפעיל המתכוון
הדלק.

 לתחרות משוק־הדלקים רבע ייפתח שחל, הצעת לפי
הממשלתיים. לבתי־הזיקוק יתרון שיעניק דבר — חופשית

הכשרים ש״ס:
ספרדיים

ב כואבת מכה להנחית עומדת ש״ם
 אגודת־ שלה, החרדית המתחרה על יותר

כל משמעות בעלת שתהיה מכה ישראל,
ב שוקלים המיפלגה בצמרת אדירה: כלית
 מתן של מתחרה מערבת להקים אלה ימים

ההכ משיטת לחלוטין שתתנתק הכשרים,
 (״בית־דץ- בד״ץ של האשכנזית שרים

 סכומים היום משלמים רבים יצרנים צדק״).
 אריזות על להטביע הזכות תמורת ניכרים

בד״ץ. של חותמת־הכשרות את מוצריהם
 הרב יוצב החדשה המערכת בראש

 חכמי־התורה. מועצת נשיא יוסף, עובדיה
 ינגסו מטעמו ההכשרים בי סוברים חסידיו

 את גם ימשכו הם שכן מהשוק, רציני נתח
 המיזרחי הקהל את וגם הספרדים החרדים

חרדים. שאינם שומרי-המסורת הרחב,
 מזו שונה הספרדית ההכשרים שיטת

 יותר. מקילה רבים ובמיקרים האשכנזית,
 הספרדיות בקהילות נוהגים למשל, בפסח,
ה הפוסקים שלפי בעוד קיטניות, לאכול

 חמץ. בחזקת הן הקיטניות אשכנזיים
בלחצים אלה בימים נתון יוסף עובדיה

 אותו מדרבנים מיפלגתו עסקני סותרים:
 בעוד מייד, החדשה המערכת את להקים
ה את לפסול בו מפצירים הבד״ץ רבני

 בעם״. מחלוקת להרבות שלא ״כדי רעיון,
האשכנזי פטרונה ש״ך, מנחם אליעזר הרב
 לו אץ — הרעיון את עויץ אינו ש״ם, של

הפרוייקט ולכן משלו, מערכת-הבשרים
הכלכליים באינטרסים יפגע לא המוצע

שלו.
 מהקואליציה, סופית ש׳׳ם תתנתק אם

לה ההכנות ייכנסו השבוע, שהסתמן כפי
 ש״ס גבוה. להילוך החדשה המערכת קמת

 אוצר-המדינה, מעטיני להיפרד אז תיאלץ
להכ חדש מקור לעצמה לחפש ותצטרך

נסות.

תדמיתן ישבור לוי
שיגיש מייטרד מחפשים לוי דויד השר מקורבי

 ילכו בעיקבותיו תדמית. לשיפור שרותים לו
בחרות. שרים עוד כנראה

פילוג נמנע בב״ש
 מהמבוי מרוצים העבודה מיפלגת בצמרת
באר־שבע. בסניף שנוצר הסתום
 את מחבריה למי לדרוש לא החל־טה שהמיפלגה העובדה
 פג אשר הרוטציה להסכם בהתאם ראש־העיריה, תפקיד
 בסניף. חמורות ומריבות פילוג מנעה שבוע. לפני תוקפו

 עד בתפקידו שימשיך זילברמן, משה הנוכחי. ראש־העיריה
למיפלגת ממילא מקורבים אשל. וסיעתו הקדנציה. סוף

ליבנה לצד מילוא
 לטובת מישקלו כובד מלוא את הטיל מילוא רוני

 באגף־ההסברה להשאירה במאמין ליבנת, לימור
חרות. של

 של אנשיו עם ליבנת נמנתה חרות של הקודמת בוועידה
 ארידור, ביורם תמכה הנוכחית בוועידה אולם שרון, אריאל
 יש ארידור, של כישלונו אחרי במצודת־זאב. עבדה שאיתו

להריחה. הרוצים כעת

ש״ח 50 עוד :,,,כור
 באחרונה קיבלו ״כור״ במיפעלי הפועלים
הב מהשכר בערך אחוזים 10 של תוססות הבסיסי: מהשכר בערך ._!..................____

לפועל. שקלים 50
 שהגיעה בתוספתישכר המדובר כי נמסר, כור מהנהלת
 התשלום .1986 בספטמבר עוד הכחול הצווארון לעוברי

 העובדים. ובהסכמת ההנהלה לבקשת עוכב,
 :1987 של התוספות על לוותר הפועלים הסכימו בינתיים

 ההסתדרות בין ההסכמים לפי השנה, להם המגיע את
הבאה. בשנה רק יקבלו הם ללישכת־התיאום,

 דומה. להסדר מסרבים הלבן הצווארון עובדי
 ״י״ג דרגה, בהוספת בעיקר מדובר אצלם

 בכל וגדלות הולכות שלהם והתוספות משופר״,
יותר. בכיר הוא •שהעובד

לשופט הפך השובת
 בשביתת הבולטים הפעילים מבין צוקר, חיים

 שר* על-ידי מונה שנה, 35 לפני הימאים,
 של המישמעתי בבית-הדין כדיין התחבורה

הימאים.
מרויץ. ודן מולנר שמואל עורכי־הדין מונו איתו יחד

פולארד אן
כדוגמנית־ראש

 במודעת-פירסו- הצטלמה פולארד אן
ג ל פור והמודעה מגוריה, בעיר למיספרה מתז

 לפני היה הדבר המקומית. בעיתונות סמה
הריגול. פרשת שנחשפה

 ״ישראל בעברית הניו-יורקי השבועון
 בגיליונו פירסם זו, עובדה שגילה שלנו״,

הנ צלום המודעה. תצלום את האחרון

מתפשט הצבע
מהרצליה

 המופץ שרון, שבת של המו״ל גולן, מנחם העיתונאי
 ציבעוגייס. מקוממים שני עוד להקים מתכוון בהרצליה.

ובפתח־תיקווח. בנתניה
 עודך• ביניהם חדשים, שותפים הצטרפו לגולן
 ראש לתפקיד עיניו הנושא נאמן, אבי הדין

הרצליה. עיריית
 שלושת דולר. אלף 250 של היא הכוללת ההשקעה

עותקים. אלף 75ב־ יודפסו המקומונים

-ארקןע על מתלתנים
 לאילת, בקו בארקיע שהתחרתה שחף, חברת נסגרה מאז

 מצד משפיל יחם על זה בקו בארקיע הטסים מתלוננים
 שתי בין תחרות היתה עוד כל כי טוענים הם החברה. צוות

 שהחברה ברגע אך מצויין, יחם הנוסעים קיבלו החברות,
 קורבן הנוסעים הפכו — היחידה נותרה יותר הגדולה

לתעלוליה.
 התנכלות אחרי הקו את לסגור נאלצה ״שחף״

האזרחית. התעופה מינהל של שיטתית

נשים
פחות מסוכמת

 מעורר בתאונות־דרכים נשים על בריטי מחיר
בישראל. בעולבדהביטוח גם עניין
 נשים נגד הקדומה לדיעה כי מסתבר המחקר, על־פי
 שנגרמו בתאונות הממוצע הנזק לסמוך: מה על אין נוהגות
 הוא גברים אצל הנזק בעור ליש״ט. 278 הוא נשים על־ידי

ליש״ט. 348
 מרווח הבריטי המחקר על דומה. מחקר נערך טרם בארץ

בישראל. ביטוח המיקצועי כתב־העת

של הבא הגיליון
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הגיל חג־הפסח. לרגל ביומיים. יוקדם

 ביום בתל־אביב למכירה מצוי יהיה יון
הע בשעות באפריל. 12ה־ הראשון,

ה השני. ביום הארץ רחבי ובכל רב,
בבוקר. באפריל. נו
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