
מע השיר ש מו תר ה ביו

ש יעזוב, חרי
■יכנס רובינשטיין

 את להחליף הרעיה אלה בימים נשקל הממשלה בחוגי
 חריש. יוסף לממשלה, המישפסי היועץ
 אותו להחליף הרציניים המועמדים אחד

 מזכיר רובינשטיין, אליקים הד״ר הוא בתפקידו
 וחביבו דתי למישפטים, ד״ר שהוא הממשלה,

שמיר. יצחק של
 את להוציא ירצו אם להתעורר, העלולה הבעיות אחת

לחריש. ימצאו בכיר תפקיד איזה היא הפועל, אל הרעיה

ה אלמוזלינו ר ט פו
ל ל ג ? ב ה ל ע ב

 שרת- של פיטוריה את שגררו הסיבות אחת
 ארבלי־־אלמוזלינו, שושנה ליטעבר, הבריאות
 שלה קישרי־הנישואין כנראה, היא, מתפקידה

אלמוזלינו. נתן עם
 ידוע ההסתדרות, כגיזבר בעבר ששימש אלמוולינו, נתן

 חוק־בריאות־ גגד שיוויונית, רפואה בעד בעמדותיו
 עצמאי. כגוף קופת־החולים ושימור ממלכתית

ת כי טענו במיפלגת־העבודה גורסים מח  השפיעו אלה ע
 להטלת והביאו מישרד־הבריאות, מדיניות על בעקיפה

הציבור. כתפי על ולא מישרד־האוצר, על האחריות כובד

ה ל אנג שרה ד ל י
 לשמעיה נשואה שהיתה אנג׳ל, שרה
 באש־ מאסר־עולם עונש המרצה אנג׳ל,

בת. באחרונה ילדה מת־רצח,
 שרה עשתה לאנג׳ל נישואיה בתקופת

התמכ בגלל אך להריון, להיכנס מאמצים
בי־ הדבר צלח לא לסמים בעלה של רותו

נס אנג׳ל משמעיה גירושיה לאחר מיד
להריון. נכנסה ושם לצרפת, עה

 על זועם שמעיה כי מספרות שמועות
בו. כבגידה תאה שהוא מה

ך ״עכשיו ד ארי בו ע ל
 בשבוע דלוקים היו בה שהאורות שר־האוצר, בלישכת
 עוזרים כמה הסתובבו ביותר, מאוחרות שעות עד האחרון

תשושים.
 דיברנו, עכשיו ״עד כי אמת לסיבה כשנשאלו

לעמיד.״ להתחיל צתך עכשיו

אוטובוסי□ מיגון
ם ג□ שלי בירו

 בגדה הנוסעים האוטובוסים מיגון בעיקבות
״' ... ־ ■ יסלע .■ן  לעיר האוטובוסים גם ימוגנו המערבית

העתיקה.
 להתנכלויות בנוגע פרוש, מאיר של לשאילתה בתשובה

 מועצת הודיעה וממנה, לנווודיעקב הנוסעים לאוטובוסים
 ימוגנו. אכן האוטובוסים בי עיריית־ירושלים

 משה לשר־התחבורה, פנה ירושלים, עיריית ראש קולל״ סדי
 וביום ,25 קו למיגון תקציב לגייס כדי אוד ולחברת קצב

 ,25 ,23 ,1 בקווים ימוגנו, אוטובוסים 165 כי בישר הראשון
הביקעה. ובקווי 27

ש חוד ב ת ק ע מ ה ר ח עד ו
ת רוזי הד

מחדש. תקום הדרודת ועדת״המעקב
מילחמת־הלבנון, רקע על ,1982ב־ בראשונה הוקמה הוועדה

־ ־

 דובר מסר בדצמבר, 2ה־ השני, ביום
 בשטחים פלסטיניים הרוגים 274 על צה״ל

 הרוגים כולל אינו זה מיספר הכבושים.
מתנחלים. מירי

 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לסי
הרוגים. 365 על ההרוגים

 פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
 הפירוט לפי פלסטיניים, הרוגים 462 על

הבא:
 צה״ל חיילי מירי התגים 311 •

ומתנחלים.
ומהתחשמלות. ממכות התגים 38 •
גאז. משאיפת בתוצאה הרוגים 66 •
אחרות. מסיבות הרוגים 47 •

שה ק ק ל ס ראשי־ערים ל
 במועמדים מיפלגת־העבודה תעשה מה ברור לא עדיין

 לבחירות עצמאיות רשימות והקימו משורותיה שערקו
לרשויות.

 חדרה, ראש־עיריית ביניהם ראשי־ערים, בשיבעה מדובר
 מאשקלון בן־חיים חיים מאשקלון, דיין אלי כהנא, יחיאל
בשדרות. פרץ ועמיר

 המקים שמועמד החלטה התקבלה בליכוד
 את יישמו אכן והם יסולק, עצמאית רשימה

 להחלטה הגיעה מיפלגת-העבודה גם ההחלטה.
א כה עד אך דומה,  קשה ויהיה יושמה לא ת

ליישמה.

רת ״אגרת כינ
 .אגרת־ בקרוב צפוייה מדי, חריפה התנגדות תעורר לא אם

כינרת".
 מהמצוקה הכינרת רשויות את לחלץ כדי

 באחתנה תעלתה נקלעו, שאליה הכלכלית,
 מתרחץ מכל אחד שקל של אגרה לגבות הצעה

כלי־שיט. בעל או
 התנגדות מעוררות רשות־הנסלים, של יתמה שהיא ההצעה,
באיזור. בעלי־העסקים בקרב חריפה

תיירותעסקני•
ת ריי ה לעי רי ב ט

 להקים עומד בטבריה, מלונות בעל ובמן, יאיר
 בתתם אנשי-עסקים של עצמאית רשימה

טבריה. עיריית למועצת שתרוץ התיירות,
 להכניס מקווה העירייה, בראשות יזכה שלא המעריך ובמן,

 התיירות לקידום שיעשו למועצה, נציגים שני לפחות
בטבריה.

בלבר. פוליטיות רשימות בטבריה היו עכשיו עד

יחסי״איבור תנופת
ל ־ ל ב ב

 לתיקון אלה בימים פועלת לאומי״ ״בנק צמרת
 פיטורי בעיקבות שנפגעה הבנק, תדמית

בינו. צדיק המנב״ל, והתפטרות הדירקטוריון
 באמצעות תתבצע הבנק תדמית לשיפור המערכה

 והחדרת היקפי־הפירסום הגדלת הכלכלית, העיתונות
הבנק. לקוחות על נמנה שאינו לציבור גם הבנק תודעת

אקר□ קומנדו
 בישראל, ומדלים מחברים קומפוזיטורים, אגודת אקדם,

 סמשתמטי הגבייה לאכיפת קומנדו להקים מתכוונת
תשלומי־תמלוגים.

יקיפו סורקים של שחוליות סיפר קירר, רן אקו״ם, מנכ״ל
סרבני־תשלום. על למרכז וידווחו הארץ כל ת

לאקד״ב  עבור לאקו״ם המגיעים הסכומים קידר, .'דיברי
 מסתכמים רישיון ללא פומביות השמעות

בשנה. שקלים אלפי במאות

 הוא 1988 בשנת ברדיו ביותר המושמע השיר
 השיר ליום״. מיום חיה ״אני ריטה של שירה

 רשתות-השידור, בכל פעמים 293 הושמע
דקות-שידור. 1172 וצבר

 על־ידי השבוע להתפרסם העומדים מנתונים עולה כד
 מגישי על־־ירי הנתונים נאספו אקו״ם מנכ׳ל לפי אקו״ם.
 האגודה. במחשב ורוכזו תוכניות, ועורכי
 זכה ברחמים, עטוף ריסה, של שירה הוא גם השני, השיר

 יהודה של שירו הוא השלישי השיר ואילו השמעות, 270ב־
השמעות. 246ב־ שזכה לינדהח־מן, חלון פוליקר,

ה ״סונסטה סניף רי ב ט כ
 סניף לפתוח עשויה בטבריה ״סונסטה״ רשתיהמלונות

 בירושלים באילת, לה שיש הסניפים אחרי בטבריה, רביעי
ובים־המלח.
 מלח של שותף ובתיסעול בניהול המדובר

 בשנתיים ניהלה שאותו הוטל״, ״קלאב
״לרום״. חברת האחרונות

 אל־על. של חברה־בת לרום, חברת כי נודע באחרונה
בטבריה. המלון בניהול דולר מיליון הפסידה

שפט דמיאניוק מי
חה ד שוב יי

 ג׳ון של פרקליטו שפטל, יורם עורך־הדין
ה לבית-המישפט הגיש דמיאניוק, איוואן
בעירעור. נוספת לדחייה בקשה עליון

דצמ לחודש תחילה שנקבע העירעור,
 הטראגי מותו בגלל הקרוב למאי נדחה בר,
 של השני פרקליטו איתן, דב עורך־-הדין של

דמיאניוק.
 ולא איתן של מותו משום נקבע המועד

 של פציעתו את בחשבון לקחת היה יכול
המחרת. ביום שאירעה שפטל,

 לשם- שהוקצבו החודשים חמשת מתוך
בטיפו שפטל יהיה למישפט, להיערך טל
 חודשים שלושה במשך אינטנסיביים לים

למישפט. להיערך יוכל לא ולכן לפחות,

 שהיצרן והודיעו מכוונתם, בהם חזרו לארץ,
תוצרתו את לנשור זה בשלב מעוניין אינו

 אנשי־ של קבוצה באירופה נפגשה האחרונים בחודשים
 מיצרניות־הרכב אחת של נציגים עם מישראל עסקים
 החרם בגלל לישראל, מכוניות מכרה לא כה שער מיפאן,
 אצל מסויימת פתיחות שיש התרשמו אנשי־העסקים הערבי.

 את לבל! כדי יפאן עד הגיעו אף מהם כמה היפאנים.
היצרן.

 ואנשי־העסקים שיחות, כל נוהלו לא ביפאן במהלר־הביקוד
 באירופה. המשא־והמתן את להמשיך התבקשו

 לפסים לעבור ביקשו והישראלים המגעים, כשהתחדשו
מעוניינים. אינם עדיין היפאנים כי התברר ממשיים,

ד ב״ ר ח רו ב ל־ ח ל
 ניידת־ את לשגר שוקלים חסידי־חב״ד

 בכינוייה יותר הידועה שלהם, התפילין
 בחוף לאתר־הפרוצות המיצוות״, ״טנק

תל־ברוך.
 של הגדול הריכוז את לנצל בכוונתם יש

 זאת, בהזדמנות ואולי, באיזור, הגברים
היהדות. לחיק תועות נשמות להחזיר

? הנוניב יהיה מי א ב ה
 רבינובי״ן, יאיר מם־ההכנסה, נציב של הצהרתו

 ,1989 באביב מתפקידו לפרוש מתכוון הוא כי
 מעוררת שנים, ארבע של תקופת-כהונה בתום
מס*ההכנםה. בצמרת וציפייה מתח

 הנציבות, מוותיקי שהוא צרפתי, אברהם לנציב, המישנה
 גם מה המקום, את לרשת סיבעי כמועמד עצמו את רואה

 למערכת. מחוץ נציבים שהובאו אחרי קידומו, עוכב שבעבר
 החדש, שר־האוצר עמדת תהיה מה ברור לא עדיין אולם

 מיפלגוד מטעם שרי־אוצר בעידן המתחיל פרס, שימעון
 זה. בתיק הליכוד שלט שבהן שנים 12 אחרי העבודה״
 מתאימים עצמם את הרואים מישנים כמה גם יש בנציבות
זוב לתפקיד

ת רי ר =1=11־11 או


