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 - הכור עד האיום
דו1ה באמצשת

 לבל לישראל, מובארב, חוסני מצריים, נשיא של אזהרתו
 מתייחסת הפקיסתאני, הגרעיני הכור את תתקוף
 זה במדור לראשונה שפורסמה הודי שבועון של ליריעה
).30.7.86 דף־תשקיף, מדור הזה, (העולם

 ישראל כי ידיעות בניו־דלהי נפוצו שנה לפני
 לחיל־ להעניק בבקשה לממשלת־גאגדי פנתה

 כבסיס בהודו, שרותי־קרקע הישראלי האוויר
בסקיסתאן. הכור על אפשרית להתקפה

 בערבית הלונדוני לשבועון בראיון השבוע. סיפר מובארב
 אל־ זיא פקיסתאן, נשיא כי אל־תדאמון(״סולידריות״),

 ״לחצתי הישראליות. התוכניות נגד עזרתו את ביקש חאק,
 ״ואפילו מובארכ. אמר זד״״ בעניין פרס (שימעון) על

 את תתקוף שישראל תסכים לא שמצריים עליו איימתי
פקיסתאן."

 אמריקאית אזהרה
לישראל? לנוסעים

 בירושלים ארצות־הברית של הקונסוליה
שינגטון למישרד־החוץ ממליצה המיזרחית  בוו

 בבואם כי האמריקאיים, לתיירים אזהרה לפרסם
 מצד עויין ביחס להיתקל עלולים הם לישראל

השילטונות.
 אל־פגיר. האנגלית בשפה המיזרח־ירושלמי השבועון

 רבות תלונות הצטברו בקונסוליה כי מדווח כך, על המוסר
 עוכבו התיירים פלסטיני: ממוצא אמריקאיים אזרחים של

 כרטיסי־ את או דרכוניהם את תפסו השילטונות בנתב״ג,
 דולארים מאות להפקיד נדרשו ורבים שלהם, החזרה

 הוויזה תפוג שבו במועד הארץ את שיעזבו לכך בערבות
 שלמה. מישפחה הסבר ללא גורשה אחד במיקרה שלהם.

 למדיניות גם הקונסוליה מתייחסת בהמלצתה
 אמריקאיים. כושים בלפי הגבולות מישטרת

 מעצרים מעיכובים, סובלים אלה תיירים
שי כל כי והשפלות,  השילטונות בעיני חשוד כו

 עברי״. ״כושי שהוא בכך
 אזהרה האמריקאי מישרד־החוץ פירסם שעברה בשנה

 ליקויים בגלל ביוון, לבקר שלא ארצות־הברית לאזרחי
 ליוון התיירות באתונה. בנמל־התעופה בסידורי־הביטחון

קשות. מכך סבלה שנה באותה

מהדרחים חושש בר־לב
 בר־לב, חיים שר־המישטרה, של ללישכתו

 השוקלים רבים דרודם על ידיעות הגיעו
 בתי־־הסוהר, בשרות עבודתם את להפסיק

 בגלל הכחולה, ובמישטרה במישמר־הגבול
 בכפר בסיכסרד־הקרקעות המישטרה התערבות

בית־ג׳ן.

 יבקש שלמות, יחידות של מהתרוקנות החושש בר״לב,
רשוודשמורות־הטבע. את לרסן בממשלה מחבריו

בספים מחלק דרעי
 מארחיו את הפתיע מישרד־הפנים, מנכ״ל דרעי, אריה
 גירעונות ויכוח, ללא לכסות. כשהסכים בצפון

 הגיע. שאליו מקום בכל מוניציפאליים,
 ללא המישרד מתקציב כספים חילק דרעי

וערביים. יהודיים בישובים אפליה,

נגנזו היוניות המידבקות
 שהוכנו מידבקות(..סטיקרים״) אלף 300

 להשמדה, ונדונו נגנזו במיפלגת־העבודה
 הילל שלמה דיניץ, שימחה הניצים של בלחצם

 שפעילי הסטיקר, ארבלי־אלמוזלינו. ושושנה
 מדי יוני היה בהפצתו, החלו כבר המיפלגה

 השלום״. את לבלום ״אסור הניצים: של לטעמם
 ״שלום״ המילה שלצד חדשות, מידבקות מייד הופקו תחתם

״ביטחון״. המילה גם בהן מופיעה

 השחורות הרשימות
למחשב

 בקרוב למחשב עומד מישרד־הדתות
 פעולות את הדתיות, המועצות 170 את

 מאגרי־ ואת השונות החברות־קדישא
רושמי־הנישואץ. של המידע

ש תאפשר המודרנית הטכנולוגיה  שימו
למיניהן. השחורות ברשימות ונוח יעיל

 מרוצים בליכוד
מלווינסקי

 גיזבר־הסוכנות, לווינסקי, שעקיבא מכך מרוצים בליכוד
 המערך כמועמד העבודה מיפלגת לישכת על־ידי נבחר

דולצין. אריה את לרשת
 נתניהו, בנימין על לחצו את הגביר שמיר יצחק

 עם הליכוד. מטעם המועמד להיות שיסכים
 שמיר מעריד — לווינסקי ומול בראש נתניהו

 מישרת את לכבוש חרות סיכויי טובים —
יו״ר־הציונים.

לבורסה משומש מחשב
 מחשב רכשה בתל־אביב לניירות־ערך הבורסה

 — המחשב בהוצאות. לחסיד כדי שניה, מיד
 מ״הבנק נקנה — 11 דגם 4381 יבמ

 פועל הוא דולר. אלף 300 תמורת הבינלאומי״,
 מתוצרת הבורסה, של הישן המחשב של לצידו

________________________________״אן־סי־אד״.

יסיים? גוב־־ארי
 להאריך שלא שוקל קורפו, חיים שר־התחבורה,

 רשות־ מנכ״ל גוב־ארי, צבי של חוזהו את
שדות־התעופה.

 מיוחד חוזה על־פי עובר במילואים, תת־אלוף גוב־ארי.
 הצליח הוא באחרונה באוקטובר. המסתיים שנים. לחמש

 חשב״הרשות, עם ברשות: הבכירים כל עם להסתכסך
 עם לדן), רב השופט של אחיו לוין(שהוא ישראל

 מנהל ועם שומרוני(ממפוני־ימית). אמיר הסמנכ״ל״לתיכנון,
דבי. מוטי נתב״ג.

מספר פוחדים שרים
ש שרים, כמה  מצפים להסתיר, מה להם שי

חדש. ספר של להופעתו בדריכות

 המלקט קוטלר, יאיר העיתונאי כעת כותב הספר את
 חברי־ של הפרטיים חייהם על בלתי־ידועים פרטים

הממשלה.

 להרוס רוצה צייץ־
בית־המורה את

 ״בית• את להדום דורש להט שלמה(״צ׳יץ׳״)
 בתל־אביב, שטראום שברחוב הישן, המורה״
גינה. תחתיו ולטעת

 שנים. 49ל־ בחכירה עירונית, קרקע על ניצב הבניין
 הסתדרות־ ואנשי בקרוב, להסתיים עומדת החכירה תקופת
 החוזה. את להאריד שיגרתית בבקשה פנו המורים

 בדעתו נחוש הוא כי ראש־העיריה להם הודיע להפתעתם,
 בהקדם. המיץ את להרוס להם והורה החכירה, את לבטל
 פי בעיניו חשובה צ׳יץ', להם הסביר במקום, שתהיה הגינה
קשישים. לעסקנים בית־ועד המשמש מבניין כמה

מחזירים
למינהל קרקעות

 בעיירות־פיתוח קרקעות שקיבלו קבלני־בניץ
 לו להחזיר וביקשו למינחל־מקרקעי־ישראל פנו
הקרקעות. את

 בתל־אביב, המשתוללת להיסטריית־המחירים גמור בניגוד
 הסיבה, בפריפריה. דירות למכור הקבלנים מצליחים אין

 המרכיב בגלל מדי, יקרות בונים שהם הדירות לדיבריהם:
המינהל. שגובה מחיר־הקרקע. של

הכלא את מציף הביוב
 נאלצים שכם, שליד ג׳נייד, בכלא רבים בתאים

 בגלל הריצפה, על לישון האסירים כמחצית
 ואחד ובמקומות־כליאה, במיטות המחסור
 תקלה בגלל במי־ביוב, מוצף בכלא התאים
באינסטלציה. כרונית
 בנצרת, עורכי״דין של אירגון האסיר, למען האגודה
 זוכה אינה בג׳נייד. המתרחש אחרי זמן מזה העוקבת

־ תלונותיה. על ענייניות לתשובות משרות־בתי־הסוהר

 חילקה הקרן
לבכירים ופארים צ

 המרכזית הגימלאות ״קג״פד(קרן מנהלי
 על פרטים מסתירים ההסתדרות) עובדי של

 השאר, בין הנובע, הקרן, של הקשה מצבה
 כל ללא לבכירים הטבות חילקה שהלח מכך

אקטוארי. כיסוי
 הבלתי־ להתנהגות מובהקת דוגמה
 ח״כ של מיקרהו היא ההנהלה של אחראית

 של פנסיה מהקרן מקבל הח״כ בן־מאיר. דב
 בתנאי עומד הוא אין כי אף אחוזים, 30

 פועלי במועצת עבד הוא לכך: המינימום
 שהיא —10 ולא שנים, שבע רק תל־אביב

 לא אלה ובשנים — המינימום תקופת
 לקרן. אחת אגורה ולוא שמו על הופרשה

 לו שולם לא שכרו מיוחד, הסדר לפי
 הקודם, עבודתו ממקום אלא מההסתדרות

 לא והאגודה בסרטן״, למילחמה ״האגודה
לקרן. כספים העבירה

 ולעסקנים לח״כ, שניתן הצ׳ופאר על
 ועדת־ שנים לפני החליטה אחרים, רבים

 ניסים של בראשותו בקרן, מיוחדת חריגים
 כעת מבקר־ההסתדרות. שהיה מי בכר,

 עם הצפוי מהאיחוד הקרן ראשי חוששים
 הספרים ייפתחו שאחריו האחרות, הקרנות
הביזבוזים. ויתגלו

בר־אידן על יפשט!
 מאמץ לעשות החליטו במפד״ל צעירים עסקנים
 על לפשוט בד־אילן, באוניברסיטת מיוחד

 הסטודנטים מקרב ולגייס והמעונות הכיתות
 חברי הפושטים: בין למיסלגה. חדשים תומכים

באוניברסיטה. ומינהלה סגל
 האחרונות בבחירות כאשר בתדהמה. הוכתה המפד״ל צמרת

 המיפלגה עם המזוהה הרשימה כשלה לאגודת״הסטודנטים
 ליכוד, הצביעו הסטודנטים רוב אחד. בנציג אף זכתה ולא

מערך. מיעוטם

מאיר לגולדה 90
 יוס-ההולדת אירועי בארץ נסתיימו בטרם עוד
 יהודי התחילו בף־גוריון, דויד של 100ה־

מאיר. גולדה של 90ה־ שנת את לחגוג אמריקה

באמריקה 1תה1נ פקידי□ 127
 המדינה של רישמיים ישראליים נציגים 127 לאמריקה ירדו 1985־1982 השנים בשלוש

 שהות־קבע. של למעמד מטיפוס שלהם, הוויזה את המירו הם אז. עד שם שעבדו ומוסדותיה,
 של במאמרם מתפרסמת ארצות־הברית, ממשלת של הסטטיסטיים הדוחות מתוך זו, עובדה

 ויחסים מימשל ״מדינה, בתב־העת של החדש בגליון סרידברג, ואשר כפיר אהרץ החוקרים
בינלאומיים״.

ת הישראליים הפקידים מגלים זו מבחינה  על מוחץ נצחון ומשיגים מובהקת, ותושיה זריזו
 השוק ארצות מכל פקידים, 121 רק בארצות־הברית נשארו שנים באותן האירופיים. חבריהם
ויוון). צרפת פינלנד, דנמרק, בלגיה, אירלנד, איטליה, המשותף(אוסטריה, האירופי

 מהישראלים. יותר עוד עז יצר־ירידה מגלים השלישי העולם במדינות הממשלות פקידי אבל
 )150( הקוריאנים ),179( האיראנים אחריהם ),311( הפיליפיניים שנים באותן צעדו בראש

).140(וההודים
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