
■ריבים קונה קצב
 במישרד־התחבורה שלו הקצרה תקופת־הכהונה למרות

 שני לו לקנות קצב, משה שר־התחבורה. הצליח כבר
אויבים.

 שד־ עם הוא לקצב הצפוי הראשון העימות
לוי♦ דויד השיכון

 מילית 120 קוצצו הציבוריות בחברות בקיצוצים הסיבה:
 שיועד התקציב ואת הקרובות, השנים במשך לשנה. שקל

 להעביר תחת למישרד־התחבורה העבירו כבישים לסלילת
 למישרד־ והמסונף כבישים. סלילת על האחראי למע׳׳ץ,
 שיעסוק חדש גורם לקום עכשיו שיצטרך מכאן השיכון.
 במישרד־התחבורה. כבישים בסלילת

 תימרד במישרד וכישלונו שהצלחתו לו ברור שהיה קצב,
 עודפי ומצא רזרבות חיפש בתאוגות־הדרכים, כמילחמה

 את לחייב דרך מחפש הוא עכשיו ברשות-הנמלים. תקציב
 אותם להשקיע כדי העודפים, את לידיו להעביר הרשות

סלילה. בעבודות
הזה. הרעיון את אהבו לא ברשות־הנמלים

חדרי־ניתוחיס
להשכרה

 מציע בתי־החולים מצוקת על להקל כדי
 חד- את להעמיד צור, יעקב שר־הבריאות,

אלי המסונפים ושרותי־העזר רי־הניתוח,
 טיפולים לבצע שירצו רופאים לרשות הם,

לא־מקובלות. בשעות פרטי, באופן
ב התנגדות יצרו כבר צור של דבריו

השי את למנוע המבקשים רופאים, קרב
 מ- רופאים על-ידי בחדרי-הניתוחים מוש
 השוהים ישראליים רופאים ובעיקר חו״ל,

 חופשות-מולדת לנצל המבקשים בחו״ל,
וטי ניתוחים לבצע ומתכוונים לעבודה,

רפואיים. פולים
 ובמישרד־הבריאות במישרד-האוצר

 שבצורה הנחה מתוך היוזמה. על מברכים
ה מיספר את לצמצם יהיה אפשר זאת

 דבר בחו״ל, לטיפולים היוצאים ישראלים
גדולה. בהוצאה הכרוך

כים ח אין גוי־ כמהוה
 בעיתונים השבוע שהתפרסמו לידיעות בניגוד

 של בכינוכדהיסוד ח״כים נבחו לא היומיים,
גור. מרדכי(״מוטה״) מחנה
 בתוך מחנה לעצמו הקים גור מוטה השר כי נמסר השבוע

 על בעתיד להתמודד מטרה מתוך מיפלגת־העבודה,
המיפלגה. ראשות

 חברי־כנסת ארבעה נכחו שבכינוס־היסוד נאמר בידיעות
 אף היה לא שבכינוס היא האמת אך מיפלגת־העבודה, של
אחד. ח"כ לא

השדולות וגד שילנסק׳
 פעולות את יבחן שילנסקי, דב הכנסת, יו׳׳ר

 ציבוריים גופים עבור הדז״כים של השדולות
ופרטיים.

 מבקשים שבאמצעותם מוקדי־כוח, הפכו בכנסת השדולות
 המליאה עבודת על להשפיע שונים בעלייאינטרסים

והוועדות,
 כמו אידיאולוגיים, בנושאים עוסקות מהשחלות חלק

 בתחומים וחלקן ההתנחלות, הגברת למען השדולה
שונים. סקטוראליים

 כללי-התנהגות לבנות מתכוון שילנסקי
בכנסת. השדולות לפעילות מסודרים

מגיפלאים פוליטי הון
 ומיספר ההסתדרות, של □ישען רשת של מצוקתה

 להם למצוא מצליחה אינה שהרשת וגדל ההולך הגימלאים
בתי־אבות. של מתחרה רשת להקמת תביא פיתרון,

 הוא ״מישען׳׳ מקשיי פוליטי הון •שיעשה מי
 בהסתדרות תכלת־לבן סיעת ראש שמאי, יעקב

 לוי את לשכנע שהצליח לוי, דויד ומאנשי
בתי־אבות. להקמת מיוחדת תוכנית להכין

 עוד להקים שמאי מתכוון לסישען המתחרה הרשת את
להסתדחת. הבחירות לפגי

ירוץ לא שפירא
 יעמוד שפירא אברהם שח״ב־לשעבר הידיעה
 עיריית למועצת אגודת-ישראל רשימת בראש

חפרת־יסוד. היא תל-אביב
 לבנק המייעצת הוועדה כיו״ר לשמש מעדיף שפירא הרב

לורנץ. שלמה הרב הנוכחי, היו׳׳ר את ולהחליף ישראל,

368
ל מאמצים בנראה, עושה, צה״ דובר

התעדכן.
 דובר מסר בינואר, 9ה־ השני, ביום

 בשטחים פלסטינים הרוגים 329 על צה״ל
 דיווח לכן קודם ששבוע אחרי הכבושים,

 הי תפח איך לברר ניסיון הרוגים. 274 על
מהי לנסיגה הביא אחד שבוע תוך מיספר

 המיספרים על לדווח שחזר הדובר, של רה
 שוב, עומד, האחרון הדיווח לפי הקודמים.

ה בשטחים הפלסטיניים ההרוגים מיספר
.274 על כבושים

 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי
.368 על הפלסטיניים ההרוגים

פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 464 על ניים

צה״ל. חיילי מירי הרוגים 313 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 38 •
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 66 •
אחרות. מסיבות הרוגים 47 •

ל במפד מאבקים
 תל-אביב עיריית למועצת המפד״ל ברשימת

 גפן, שמואל ברשימה, השני בין מאבק מתנהל
 הרשימה, בראש העומד לבין הצעירים, מסיעת

בסוק. מנחם חיים הד״ר
 24 אחרי שלדבריו, משום בסוק, את להדיח מנסה גפן

לחילופין. ומן הגיע העיר במועצת בסוק של כהונה שנות

כחיפה כוח אובר הליכוד
 בחיפה, הליכוד על-ידי שנערך סודי, מסקר
 הבחירות לקראת כוח צובר הליכוד כי עולה

לרשויות. הקרובות
 שביקר מבקר־המדינה, דו״ח על־ידי נגרם שהשינוי יתכן

 מדו״ח המסתמנת המגמה בחיפה. מוסדות״השילטון את
המערך. כמעוז תמיד נודעה שחיפה מפני חשובה הליכוד

קולק של הנשים
 ריאליים במקומות יוצבו נשים ארבע

 לבחירות קולק טדי של ברשימתו
הקרובות. המוניציפליות

 להרכב הנוגעות בפגישות ראש־העירייה עסוק אלה בימים
 בינואר. 25ל־ עד להגיש יש שאותה הרשימה,

 ,16וה־ 12ה־ השמיני, הרביעי, המקומות על
 הנראה, כבל יתמודדו, לנשים, מיועדים שיהיו
חזן. נעמי והפרום׳ ירדני-לוי נורית
 קולק, של לרשימתו יצטרפו אם החליטו לא עדיין מימ״ד

ברשימה. ריאלי מקום הדורשים הקונסרבטיביים, גם וכך

כיאל! כיפאח תוחזר
 אסירות למען נשים של מישמרת־מחאה

 בינואר, 16ה־ השני, ביום תתייצב פוליטיות
 אי־ על במחאה ״נווה-תירצה״ כלא בשערי

 שבו השדון, לכלא כיאל כיפאח של החזרתה
הפוליטיות. האסירות מוחזקות

 נכלא הפוליטיות האסירות משאר כיפאח הופרדה בשעתו
 12 במשך רעב שבתה היא לשה־תירצה. והועברה השרון

 השביתה את והפסיקה השרון, לכלא לחזור בתביעה יום
 להעברתה. עתירה בשמה שהוגשה אחרי
 נדחתה. והעתירה שעבר בשבוע נשמע בעתירה הדיון

 פיליטיזח אסיחח למען מהחעד נשים של מישלחת
 לנציב תוגש המחאה העתירה. דחיית על למחות מתכוונת

 ביום בשה־חירצה בביקורו לוי, שאול שרות־בתי־הסוהר,
השני.

לפעילות חוזרת המועטה
 תקופה אחרי לפעילות, חוזרת ולביטחון לשלום המועצה

חוסר־פעילות. של ארוכה
 חברי־ ייפגשו המחודשת הפעילות במיסגרת
דתיים. ומנהיגים ימניים מנהיגים עם המועצה

 מאז ראשון כנס־היערכות, יערכו הקרוב החמישי ביום
 ושרים דרכים עם בסידרת־פגישות ויתחילו הבחירות,

 אפשריים. הסדרים של הביטחוניות ההשלכות על בדיונים
 דתיים. מנהיגים עס גם ייפגשו אלה פגישות במיסגרת

 מהדיונים רורש, לכל דפי״עמדה להפיץ גם מתכוונים הם
האחרונה. השנה במהלך שהתקיימו

השער? יהיה פה
 לקראת המתח גובר בארץ המיסחריות בחברות
 רואי-החשבון לישבת של הצפויה ההכרעה

 ליום הקובע השקל שער יהיה מה בנושא
 שקל* 1.68 זה יהיה האם החברות. מאזני סגירת
? 1.81 או לדולר

 תוצאות את רבות חברות לגני יקבע שההבדל ברור
 ,1.18 יהיה השער אם כי טוענות רבות חברות המאזנים.

 כבדים. הפסדים במאזנים יופיעו
 שאמור מיקצועי צוות הוקם רואי־החשבון בלישכת
 ללשכות פנה אף הוא השער. של גורלו לגבי להחליט

 לקבל כרי ובארצות־הברית באיתפה רואי־חשבון
תקדימים.

 ימים 10 בתוך הכרעתו את יפרסם הצוות
 בעת רואי-החשבון את ישמשו והנחיותיו

החברות. מאזני עריכת

ההון שוק בלי ״כללי
 ״כלל״ מתכוונת לא קודמות, לשנים בניגוד
שוק־ההון. באמצעות 1989ב־ הון לגייס

 בהנפקות שקל מיליון 100 כלל גייסה דצמבר בחודש רק
 20 של הנפקה בוטלה באחרונה ואילו שונות, איגרות־חוב

מהפיחות. כתוצאה שקל, מיליון

סר שינויים עוד ב״
 סוף אינה במר קבוצת־המזון של האירגודמחדש תוכנית

פסוק.
 נוספים מפתיעים שינויים צפויים בקרוב

 יהיו השינויים הקונצרן. הנהלת בצמרת
האגפים. במיבגה וגם פרסונליים

חויר מזגנים ב
 היותר לכל משמשים כשהמזגנים אלה, בימים

יוצאת-דופן. מיסחרית עיסקה נחתמה לחימום,
 כי עולה החברה, מנכ״ל ברנשטיין, אורי שמסר מנתונים
 בעלות מזגנים אלף !6 באחרונה רכשו בארץ הסוחרים

 דולר. מיליון 20כ־ של כוללת
 מזגנים של קבועה אספקה לציבור מבטיחה העיסקה
 שחזר מחסור מזגנים, של מחסור תמנע והיא הקיץ בחודשי

האחרונות. בשנים עצמו על
 של הייצור מהיקף אחוזים 60ב־״״ מדובר
אחת. בשנה החברה

צפופה לרשת מבעד
 ששילטונות המחתרת, מאסירי להבדיל

 עם להתייחד להם מאשרים כלא-השרון
הפלס לעצירות מאפשרים לא נשותיהם,

ילדיהן. את לחבק אף בכלא טיניות
 נערכות לילדיהן העצירות בין הפגישות

 ובמיק־ ביניהם. מפרידה צפופה כשרשת
לבי לבוא לא הילדים מעדיפים רבים רים
כזאת. בחוויה להתנסות מאשר קור,

רופא? של שוחד
 גדול בבית-חולים מנהל-מחלקה נודע, רופא

 חשד על במישטרה נחנך המרכז, באיזור
 ובימים לפרקליטות, הגיע התיק לשוחד.

הרופא. נגד כתב-אישום יוגש היךובים

נפטר היורה
 את לאשה שנשא קרוי, משה הד״ר של חתנו
 כאשר התפרסם ואשר קח־י, של הקטינה בתו
 נפטר באוסטרליה, קודי של גרושתו את הרג
 סבל ממנה ממחלת-הסרטן, אחדים ימים לפני
המעשה. בעת כבר
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