ממנגנים אוטובוסים
מיגון האוטובוסים יכנס .כנראה ,לקצב מואץ ,אחרי
שהתנהל עד כה בעצלתיים בתקופתו של סגן שר־
הביטחון .מיכאל דקל ,שהיה אחראי לנושא במישרר־
הביטחון.

מישרד-הביטחון העביר את האחריות לנושא
למישרד ראש־הממשלה ,ובימים האחרונים
נעשו פעולות אינטנסיביות כדי למגן
אוטובוסים רבים הנוסעים במקומות רגישים.
לכל נושא המיגון הוקצו מיליוני דולארים.

אלמוזלינו ל א בטוחה
פסימיות ברוח הימים האלה גילתה הש
בוע שרת-הבריאות ,שושנה ארבלי־אל־
מוזלינו ,בתשובה להזמנה שקיבלה להש
תתף בקבלת־פנים לרגל שיחרורו של
מושתל-הלב דויד ביסמוט.
בתשובה להזמנה ענתה ארבלי-אלמוז-
לינו ,בי היא לא בטוחה שהיא עדיין
תשמש בתפקידה כשדת־הבריאות ,כאשר
ישתחרר מושתל-הלב מבית-החולים.

בוחגי־פתע ש ל שומרון
הרמטכ״ל ,האלוף ח שומרון ,ימשיך בביקורי־
הפתע ביחידות צה״ל ,בעיקבות ההד המוצלח
שהיה לביקוריו עד כה.
באחד הביקורים האחרונים ברק שומרון סידרי שמירה
וכוננות במחנות רבים במרכז הארץ ,ולמחרת היה ביקור־
הפתע לשיחת־היוס בצד',ל.

רחנר נגד ״רפא ל
במישפט המתנהל בימים אלה מאשים צבי
רוזנר ,מבקר ״רפא״ל״ לשעבר ,את ההנהלה
באובדן פרוייקט רחב-מימדים בשנת-התקציב
. 1987
מדובר בפרוייקט בסרר־גודל של  25■$מכלל תקציבה של
הרשות לפיתוח אסצש־לחיסה ,והקשור במדינה זרה ,אשר
מסיבות שונות ,שטיבן טרם נודע ,לא יצא לפועל ,ובכל
נגרמו לרפא־ל הפסדי־ענק.
את הדברים טוען רוזנר בכתב״תביעה שהגיש נגד רפא־ל
ונגד מנכ״ל הרשות ,אלוף )מיל׳( מוסה פלד.
הוא גם מאשים את פלד שפיטר אותו כדי למנות תחתיו
מישהו ממקורביו.

הסערה התורנית בביטוח
סערה תורנית חדשה בעולם הביטוח סביב
הצטרפות אלפרד גולץ ,המנב״ל המודח של
חברת-הביטוח ״הסנה״ ,לחברת ״הפניקס״.
גולץ ,מי שהיה מנכ״ל הסנה ,הורח על־ידי ישראל קיסר
ממנכ״לותו .לפני שבוע התפרסמו יריעות לפיהן קיבל
בהסכמי־הפרישה שלו תנאים מועדפים וקיסר הודיע על
כוונתו לבטל את הסכמי־הפרישה.
בינתיים נודע שקבוצת הפניקס ,בבעלות מישפחת חכמי,
שכרה את שרותיו של גולץ כיועץ מיוחד ,שיטפל בגיוס
סוכנים.
גורמים בחברות־הביטוח טוענים כי לא יתכן שמי שהודח
מתפקידו כמנכ״ל בגלל הפסדי־ענק ,ואשר כיו״ר איגוד
חברות־הביטוח היה ממונה גם על האתיקה ,יעבור ,ללא
תקופת־צינון ,לחברה אחרת בענף ,ויטפל בנושא הרגיש
ביותר בתחום זה.
גורמים אלו טוענים גם כי צער זה יכול להשפיע גם על
כוונתו של יוסי חכמי ,מבעלי הפניקס ,להתמודד על
כהונת ירו־ התאחדות חברות־ביטוח־חיים.

ה אר טרי ם מאיימים
שביתת מתדלקי המטוסים בנמל־התעופה בן-

גוריון בשבוע שעבר כמעט והביאה יהססקת
טיסות-השבר לישראל.

מיפעלי־הכותנה של קיבוצי עמק־חפר,
הנמצאים בקירבת חדרה.

מנחם לאופר ,המייצג  40חברות זרות ,גילה כי אין זה
משתלם להגיע ארצה ,אם הדבר כרוך בתירלוק בלרנקה
שבקפריסין ובהחלפת ציוותי־הטיסה ,כמתחייב מהארכת
זמן הטיסה.
אם השביתה היתה אורכת זמן רב יותר היה הדבר משפיע
על תפוסת בתי־המלון ,מטבע־חוץ לא היה נכנס ותדמית
ישראל ,שנמצאת בשפל ,היתה ממשיכה להידרדר.
עוד נמסר כי מסוס ק־ל־מ ,שהגיע ארצה מלא נוסעים,
והיה צריך לצאת למחרת בטיסה לאמסטרדם ,נדרש לטוס
ללרנקה ,כשהוא ריק מנוסעים ,כרי לתדלק.

בשבוע שעבר גילו מאבטחים ,השומרים על המיפעל,
מיצבור גדול של דלק ,שפחר על־ידי אלמונים בקירבת
המיפעל .כמה שעות מאוחר יותר ,פרצה דלקה בקצה אחר
של המיפעל והמאבטחים ומכבי־האש השתלטו על האש,
שאם היתה מתפשטת היתה יכולה לפגוע בכותנה בערך
של יותר מ־ 200אלף דולר.
המישטרה הטילה איפול על החקירה והסירה אותו רק
השבוע .אין עדיין בידיה כל חשודים ,אולם נמסר כי כיוון
החקירה הוא לאומני.
מנכ״ל חברת״השמירה ,עודד שרמייסטר ,הודיע בתום
התחקיר ,כי המאבטחים יקבלו מענק מיוחד על הצטיינות.

334

ביום השני ,ה־ 28בנובמבר ,מסר דובר
צה״ל על  244הרוגים פלסטיניים בשטחים
הכבושים .מיספר זה אינו בולל הרוגים
מירי מתנחלים.
לסי ספירת ״העולם הזה״ עומד מיספר
ההרוגים הפלסטיניים בשטחים הכבושים
על .334
לעומת זאת ,מסרו מקורות פלסטיניים
על  424הרוגים ,לפי הפירוט הבא:
•  284הרוגים מירי חיילי צה״ל ומת
נחלים.
•  65הרוגים כתוצאה משאיפת גאז.
•  37הרוגים ממכות ומהתחשמלות.
•  38הרוגים מסיבות אחרות.

דיניץ שוב מחפש דו ב ר
שמועות בסוכנות מסמרות בי שימחה דיניץ,
יו״ר הסוכנות ,שוב מחפש דובר .יהיה זה
התבר השלייטי המתחלף בתקופת כהונתו
הלא-ארוכה של ריניץ.
השמועות טוענות כי את תפקיד הדובר מייעד ד־ניץ
לקובי לקט ,אחיו של יחיאל לקט ,שהביא במהלכיו
לבחירת דיניץ לתפקידו.
לקט מסיים בימים אלה שליחות ממושכת בסן־פרנסיסקו,
כשליח הסוכנות היהודית.

ה מעצב או שפז שנית
הידרדרות במצבו של מעצב־האופנה התל•
אביבי שחלה באיידם לפני שנה והיה מאושפז
ב״איכילוב״.
אחרי תקופה מסויימת של אישפוז הוא שוחרר לביתו ,אך
באחרונה שוב הידרדר מצבו.

באשר אושפז שנית ,לפני שבועיים ,סירבו
האחדת ב״איבילוב״ להגיש לו סיעוד .הו ננזפו
על-ידי מנהל־המחלקה וכעת הן נכנסות לחדרו
כשהן מוגנות היטב.

מתנפלי□ ע ל מטבעות
התנפלות ,שלא נודעה כמותה ,נרשמה בימים
אלה בחברה הממשלתית למדליות ולמטבעות.
מתוך הנפקה מירבית של  1250יחידות של המדליה
החדשה ,מדליית השיחרור ,שהפצתה החלה אך לפני
שבועיים ,כבר נרכשו  984מטבעות.
גל רוכשים מסתער גם על מדליות־זהב כגון מדליות
מאנה כץ ונחום גוטמן ,המכילות אונקייה שלמה של זהב
טהור ,ומחירן יותר מ־ססס! שקלים כל אחת.

העתה ב איפול מישטרתי
בימים האחרונים הוסר האיפול המישטרתי על
ניסיודהצתה של מיסעלי ״גרנות״ ,שהם

ביטוח ל ש ח קני־בדורגל
החל משנת  1989יהד כל שחקני־הכדורגל
מבוטחים בביטוח מלא על־ידי המוסד לביטוח
לאומי.
הישג משמעות• זה הושג על״ירי אירגון שחקגי־הכדורגל,
שנאבק ופעל להשוואת תנאי הכדורגלנים לתנאי שאר
העובדים במשק.
הסיכום הושג בפגישה שנערכה במוסד לביטוח לאומי
בירושלים עם נציגי אירגון השחקנים ועורכי״הדין ידיו
מכנם ותסיר גילת.

אוניברסיטת חיפה
מ תר חב ת
בקרוב תוקם שלוחה של אוניברסיטת חיפה,
במיבללת הגליל המערבי.
במיכללה דרשו מזמן את הרחבת אפשרויות הלימוד
האקדמיות ,מעבר למסלול האוניברסיטה הפתוחה.
על הקמת השלוחה סכום בפגישה שנערכה בשבוע שעבר
בין הפרופסור גבי בן־דור ,רקטור אוניברסיטת חיפה,
לדויד פרידמן ,מנכ׳׳ל המיכללה.
בשלוחה יתנהלו חוגים לגיאוגרפיה וללימודי ארץ־ישראל.

ש פ ט ל והסוס
של קאליגולה
עורך־הדין יורם שפטל ,שלא מושך את
ידיו גם מהתבטאויות בנושאים פוליטיים,
שלח באחרונה מיכתב לסגן ראש-הממ-
שלה .דויד לוי .ובו הוא מגיב על דרישתו
של לוי לקבל לידיו את תיק־החוץ.
במיכתב נאמר:
נכבדי,
מן התיקשורת למד אני ,כי חשקה נפשך
בתיק־החוץ .מן ההיסטוריה למד אני ,כי
הקיסר ,הבלתי־שפוי בדעתו ,גאיוס קאלי־
גולה ,מינה את סוסו לקונסול.
סבור אני ,כי מידת התאמתך לתפקיד
שר־החוץ היא כמידת התאמתו של הסוס
של הקיסר קאליגולה לתפקיד קונסול.
עלה והצלח לרגל תפקידך החדש.
בכבוד רב ,יורם שפטל.
נ.ב .היום בו ימונה איש כמאיר שיטרית
לשר-החוץ יהיה יום גדול לליכוד ולמדינה.

ניסו״□ מזעזעים
באוניברסיטה
ניסויים מזעזעים בבעלי-חיים מתבצעים בבית-
הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.
כך עולה מתחקיר שפורסם בגליון האחרון של חח .ביטאון
אגודת־הסטורנסים של אוניברסיטת תל־אביב.
לפי עדויות הסטודנטים לרפואה מתבצעים הניסויים ללא
פיקוח וטרינארי ,ובמיקרים אחדים הם מיותרים לחלוטין.
הסטודנטים דיווחו על הסבל הרב שנגרם לחיות ,בעיקר
חתולים ,כתוצאה מהניסויים.

שיטת־התרמה חד ש ה

אב טל ה בקריות

המענה האוטומטי כובש לו יעדים חד
שים ,ומשמש היום ,בין היתר ,גם למב־
צעי־התרמה.
מי שמעוניין לתרום למיבצע ״הקש ב
דלת״ של ״האגודודלמילחמה־־בסרטף יכול
להתקשר ,בימים אלה ,למיססר־טלפון מסו■
יים באיזור תל-אביב ולהשאיר במענה את
שמו ,מיספר תעודת־הזיהוי שלו וגם את
סכום התרומה ,סוג כרטיס־האשראי שלו,
מיספרו ותוקפו♦ __________________

ראש עיריית קריית-אתא ,בן דניאל ,דורש
פעולה נמרצת שתכיר באיזור הקריות כאיזור
מוכה-אבטלה.
בגלל העלייה החדה במיספר המובטלים בצפון ,בעיקר
בקריות ,קייס חשש ,לרעתו של דניאל ,שהמשבר
בתעסוקה יגרור אחריו משבר חברתי ,אשר יגרום ,בסופו
של דבר ,למצב שבו יהיו המובטלים למעמסה על כתפי
הקהילות ,ואלה יאלצו לתת להם מענה סוציאלי.
לנוכח המגמה של עלייה באבטלה מסר דניאל כי הוא
עומד לכנס את כל ראשי הקריות כדי לארגן אותם כגוף
אחד למען הפעלת לחץ על הממשלה והקמת לובי בכנסת.

