
פיוס פרס־יעקוב׳:
 רקע על יעקובי לגד סרס שימעון ביץ סיום

כלכלית. למנהיגות העמותה של הקמתה
 גוף של הקמתו את פרס יועצי יזמו שבועות כמה לפני

 חיים הפרופסור בראשות ומשק, אנשי״כלכלה ונו ציבורי,
 בגלל בפרס לתמוך לצימר קראה העמותה נדשחר.

הכלכלית. עיקביותו
 תוכגית־מיסגרת בדשוזר יזם הגוף של המיפגשים במיסגרת
 צוות־ של התוכנית את תאמה שלא למערך, כלכלית
 לא־מכבר. המיפלגה אישרה שאותה יעקוכי,

 של אי־אמון של כביטוי יתפרש הדבר כי חשש אומנם היה
 שלא הבנה נוצרה האחרונים בימים אולם ביעקובי, פרס

 יעקובי החליט ממנה שכתוצאה לחילוקי־ריעות, להיקלע
 הבחירות. אתרי עד זה, בנושא גלים לעורר שלא

 משום לסדר־היום, שוב תעלה שהבעייה יתכן
 אחרי להתפרק כוונה כל לעמותה שאץ

הבחירות.

 ב*רקות, שמיר
בסופר־מרקט גור

 בכל בעיקר במרץ, המיפלגות עובדות הבחירות לפני שבוע
 ובלחיצות־ידיים. בעבודת־רגליים שקשור מה

 המיסלגות פשטו אחרי־הצהריים השני ביום
 ובעוד בגיבעתיים, הראשי הרחוב על הגדולות
 מאבטחים של בפמליה בעיקר שלווה ששמיר,

 גור, מוטה נכנם ירקות, בחנות הסתובב וילדים,
 עיריית ראש ירון, ביצחק מלווה כשהוא

 וענה לכביש שמעבר לסוסד־מרקט גיבעתיים,
הקונים. שאלות על

רוזוליו פיטורי תובעים
 גוברים וחברת־העובדים ההסתדרות בצמרת
 מזכ׳׳ל את מתפקידו להדיח הדורשים הקולות,

 רוזוליו. דני חברת־העובדים,
 תפקידו שבתוקף בטענה מאשימה, אצבע כלפיו מפנים הם

 מר. של הגדולה להסתבכות אחראי היה
 על לקחת צריך שרוזוליו אומרים חברת־העובדים בצמרת

 מישהו להכניס לאפשר כדי ולהתפטר, האחריות את עצמו
הקונצרן. את להציל במאמצים שישתלב במקומו, חדש

משפצים? או מקונים
 את האחרונים בשבועות השלימה היהודית הסוכנות
 בעולם שונים ממקומות שליחים עשרות כמה של החזרתם

שבו התקציבי המחסור רקע על התקנים, צימצום במיסגרת
שרוייד. היא

 מבכירי המחסור מנע לא זאת, לעומת
 וכלה דיניץ, שימחה ביו״ר, החל הסוכנות,

בשיפוץ כספים להשקיע המחלקות. בראשי
ם * ול?*>1ול חי טי ה ש *0 ד1ו

 ההצעה גם הועלתה שעבר בשבוע הנהלת־הסוכגות בישיבת
 לסוס לחו׳ל, הרבות ננסיעותיהם לחבר׳־ההנהלה, לאפשר

נמחלקת־העסקים.
 להסתפק לבסוף, הוחלט, קול של חודו על בהצבעה

הרגילה. במוזלקת־זזתיירים

 ועדת־הכספים:
פינתיים? מה

נופלים קיבוצים
 התנועה במישרדי השבוע היתה תדהמה

 כי הודיעו הבנקים כאשר בתל־אביב, הקיבוצית
 קיבוצים חמישה של המחאות להחזיר בכוונתם

 הקיבוצים חשבונות את ולהפוך בדתם
מוגבלים. לחשבונות

 לפני החוצה ידלוף לא שהסיפור להבטיח מנסה התק׳ם
הבחירות.

 הפסיקו והם כספית, למצוקה נקלעו אירגוני־קניות כמה גם
 תערובת, המספקות חברות לחברות־דלק, תשלומים להעביר
הקיבוצים. עבור במרום קונים הם שמהם אחרים ולגופים
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 ההתגים את כולל אעו זה מיספר בושים.
אחתת. מסיבות או מתנחלים מית

 מיססר עומד הזה׳׳ ״העולם ספירת לסי
 הכבושים בשטחים הפלסטיניים ההרוגים
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שבר־הלימוד? ■גפו מת*
 בעייה יצרה גבוהה להשכלה במוסדות שהסתיימה השביתה

 שכר־לימוד לגביית כקשר המוסדות, ראשי אצל מישפטית
מהסטודנטים.

 גבוהה להשכלה המוסדות של הכלכלית התוכנית פי על
 שכר־ חשבון על שני תשלום לשלם הסטודנטים אמורים
 הראשון שהתשלום אחרי נובמבר, חודש במהלך הלימוד

 שנת־הלימודים. נפתחה בטרם עוד שולם
 המוסדות ראשי עתה בודקים השביתה בגלל

 חוקית, מבחינה יוכלו, אם גבוהה להשכלה
 שנת* לפתיחת בסמוך מיד תשלום לדתש

השביתה. בגלל השנה שהתאחרה הלימודים,

 מערך ■שונה
ל פפל הדוברות

 לאומי׳׳, ״בנק בראשות השינויים במיסגרת
 ויחסי-הציבור הדוברות במערך גם שינוי צפוי

הבנק. של
 מינה הוא לתפקידו, צדיק בינו המנכ״ל נכנם כאשר

 איש־ יאתרו עתה כי נראה פוגל. יונה את הדובר לתפקיד
 של הקשה התרמית את לשקם כדי למערכת, מחוץ מיקצוע

האחרונים. בחודשים שנוצרה כפי הבנק,

התמוטטה ״הומטל״
 החברה שהיתה ״הומטל׳׳, חברת-התיירות

 והדרים דירות בהשכרת שעסקה בארץ היחידה
התמוטטה. לתיירים,

 בחיפה בנתניה, בירושלים, באילת, סניפים היו לחברה
 היתה גם והיא להשכרת ריחת עשרות לה היו ובתל־אביב.

 בבתיהם. חדרים שהשכירו מישפחות עם קשורה
 האחרונה בשנה נקלעה ,1980 משנת שפעלה החכרת
 חיסלה בתיירות־חוץ הדראמתית' והירידה כספיים, לקשיים

סופית. אותה
 וחמשת נעלם, נבו, יוסןז החברה, בעל

נסגרו. המישרדים

 הרכב היא החדשה הכנסת לכינון עד במשק הבעיות אחת
ועדת־הכספים.

 מהכספים, וחלה יתכן כי התבטאו באוצר
 גופים לסיוע להעביר מבקשת שהממשלה

 בוועדת־ חתחתים דרך לעבור עלולים במשק,
 מהח׳׳כים שחלק העובדה בגלל בעיקר הכספים,

הבאה. בכנסת יהיו לא

 פרו1יו* לא הקווים
הצפון לחניון

 ו״אגד״ ״דך׳ האוטובוסים חברות של תוכניות
רכבת לחניון נוספים הווי-אוטובוסים להעביר

 החניון, הרחבת בעיקבות בתל-אביב, צפון
 בץ חשאי מהסכם כתוצאה שירטון, על עולות

 הקבלן יונה, מרדכי לבץ מישרד-התחבורה
 בתל- החדשה המרכזית התחנה את שרכש
אביב.

 לתחנה והיציאות הכניסות מיספר יקטן לא ההסכם לפי
 תקטן. לא במקום שהתעבורה להבטיח כדי וזאת המרכזית,
 לחברות לאשר מישרד״התחבורה מסרב זה הסכם בעיקבות

 כדי לחניון־צפון, נוספים קווי־אוסובוסים להעביר ואנד דן
תיבנה. כשזו המרכזית, התחנה בתפוסת כנראה, לפגוע, לא

פופ במקום ץ ר
 בתכנית השתתפותו את להפסיק נאלץ גלעד אברי המנחה

 בכתיבת השתתף גלעד מלמעלה: הוראה בגלל פופ עד
ר׳ץ. של תשדירי״הבחירות

המדבקות! נגמרו
 מדבקות בהדפסת העוסקים מבתי-הדפום כמה

 במהירות להטיס באחרונה נאלצו למיסלגות
 הדפסת בקצב לעמוד כדי מחו׳׳ל, חומרי-גלם
המדבקות.

המיפלגות. בקרב עדיין הורגש לא המחסור

הביטוח בעיר מילחמות
 יפתחו או פתחו מחברות־הביטוח ניכר חלק

 חברת־ מנכ׳׳ל לוי, עוד נגד במערכה בקרוב
 השאר בין החברה. ונגד ״מיגדל״, הביטוח
 אחת יד לעשות החברות מנב״לי על-ידי הוחלט

 בנובמבר הצפוייה בחירתו את למנוע כדי
 חברות-הביטוח. איגוד ביו׳׳ר
 כי שבעל־פה הסכמה היתה שכבר לאחר באה זאת מערכה

 האיגוד. כידר גולץ אלפרד של מחליפו יהיה לוי
 לרכב חדשה תוכנית־ביטוח הוא למהומה הרקע

 האחדות החברות שבועיים. לפני לוי שהציג
 כל וכי בהן, תפגע החדשה התוכנית כי טוענות

להן. כלכלי אינו ביטוודהרכב ענן!

 בדרישה ירידה
למהנדסים

 השנה של הראשונים החודשים בתישעת
 התקופה לעומת אחוזים סד של ירידה נרשמה

 למהנדסי בביקוש אשתקד המקבילה
ולטכנאים אלקטרוניקה

 בשנים עסקו שמיפעלי־אלקטרוניקה היא לכך הסיבה
 מדינות עבור גם חדשים פרוייקטים בפיתוח האחרונות

 והמיפעליס הפרוייקטים, מיספר הצטמצם כיום ואילו זרות,
 מתוגבר. לכוח־אדם עוד נדרשים אינם

 גם כוח־אדם. לשרותי חברה מנכ״ל גולדמן, רון מגלה כך
 וטכנאים. מהנדסים בביקוש ירידה נרשמה הבניין בתחום
 ישראליות חברות בתיפעול בירידה היא ההאטה סיבת

בחו״ל.

שביתות נגד לקוחות
 על-ידי לדץ, תתבקש שהממשלה מאוד יתכן

 הבנקים, בלקוחות בפגיעה הצרכנים, אירגוני
הבנקאית. במערכת השביתות מריבוי כתוצאה

 הכרזות במיספר נוסף גידול מבשר 1988 שנת־הכספים סוף
 הבנקאית. במערכת וסיכסוכי״העבודה השביתה

 והרקע דיסקווט, ובוק לאומי בוק הם בראש המובילים
 עוד לשכר הסכמי־מיסגרת קביעת בעיקר הוא לסיכסוכים

החולפת. לשנה

בקאהיר המיזרח׳
 שבע לפני הארץ את שעזב המיזדחי, יורם

 ככתב מינוי וקיבל לארץ באחרונה חזר שנים,
במצריים. ״הארץ׳׳ של קבוע
 במצריים כתב־קבע יישב שבה הראשונה הפעם זאת תהיה

כלשהו. ישראלי עיתון מסעם

של הבא הגליון
ס ל ו ע ה1ר ה

סי את לאפשר כדי אחת, ביממה יתאחר
.12ה- לכנסת הבחירות תוצאות קור

 בתל־ במקומות־המבירה יופיע הגליון
בר ובקיוסקים בערב, הרביעי ביום אביב

בבוקר. החמישי ביום הארץ חבי
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