
באו^ר? מקצצים האם
 שלא החליטו פרס, שימעון שר־זזאזצר, של בלישכתו
 לישנה של הקסתה לצורך הלישכה בשיפוץ כסף להשקיע
מדינית.

 בעיקבות שקמה בסערת־הרוחות נעוצה להחלטה הסיבה
 המגהצת*. .מיסמך פירסום

 ביקורת אחריו ינחר השיפוץ כי חוששים פרס אנשי
 התוכנית. את לדחות החליטו ולכן נוספת, ציבורית
 עד איכלס שאותו בחדר לשבת לכן, נאלץ, נוביק גימרוד

ניסים. משה השר של יועץ־התיקשורת לבחירות

סביר אח להחזיר רואים
 לחץ באחרונה מפעילים במישרו״החוץ פקידים

 בקיץ להחזיר שיבעל כדי ארנה, משח השר על
 אורי בניו׳־יורק. הכללי הקונסול את הקרוב
 מנהל־לישכתו לבחירות עד שהיה מי סביר,

 פרם. שימעון של ויד־ימינו
 התנאים בגלל סביר, על רבה תרעומת יש במישרד־החוץ

 בדרגות. שלו המהירה וההקפצה בהם, שזכה
 דובר סביר היה לפרס כיועץ־תיקשורת למינויו קודם

 בעיקבות למישרד־החוץ, פרס כשחזר בניריורק. בקונסוליה
 אושר אף הבחירות לפני במהירות. סביר קורם הרוטציה,

כקונסול. מינויו בחיפזון
 בנידיורק הקונסול תפקיד כי טוענים במישרד העובדים

 המתאימים העובדים מבין ישיש רכים, כישורים מחייב
לתפקיד. יותר

 מנהל מחמשים
ההשקעות למרכז

 מי החליט לא עדיה שר־התעשיידדוהמיסחר
 אף על המרבז־להשקעות, מנהל לתפקיד ימונה

 פרישת מאז מאוייש אינו שהתפקיד העובדה
שמיר. עודד הקודם, המנהל
 במישרד, בכירים פקידים כמה של שמות הועלו באחרונה
 את בידיהם להפקיד שרון אריאל את לשכנע המנסים

 מהם שאחד חיצוניים, מועמדים כמה גם הוזכרו התפקיד.
 לשעבר. כוחות־הביסחון איש הוא

 כל על חולש שהוא מאחר לרבים, קורץ התפקיד
 ולהקמת לסיוע הממשלה של התקציבים

בארץ. ועיסקי־מלונאות תעשיות

בירושלים פנו״ם מרכז
 הצעד! אלה בימים נשקלת בעיריית־ירושלים

 יכלול המרכז לפנויים. עירוני חברתי מרכז להקים
אכ ונופש, ספורט אולמות לפנויים, בתי-דירות

 חד* לבני־מישפחות ומעון מחו״ל לפנויים סניה
הוריות.
 עם נפגש ראש־העירייה, סגן־ממלא־מקום כחילה, אברהם

 בהקמת תמיכה והביע הישראלי, הפנויים אירגון יז*ר לוי, יקי
בבירה. המרכז

 בעיר, לאוכלוסייודהפנויים כתובת המרכז יהווה כשיוקם,
נפש. אלף 90כ־ הערכה, לפי המונה,

 נאטור סלמאן
בבחירות מתמודד

 ראשות על יתמודד נאטור סלמאן הסופר
דליית־אל־כרמל. מועצת

 ,התנועה בשם עצמאית תנועה הקים הסופר־העיתונאי
 ועל* על־מיפלגתית היא הרשימה חברתית״, לפעילות

 מהמיגזר צעירים של נציגות תכלול והיא מישפחתית,
כולו. הדרוזי
 את לקדם ומנסות החמולות, בו נאבקות נאטור לדעת
מיפחתי. בסיס על בניהן

ערבים יעצרו שוב
 שלא המישטרה, של העליון הפיקוד הוראת
 על הכבושים השטחים תושבי ערבים לעצור

 כחודש לפני בוטלה בלתי־־חוקית, לינה
במפתיע.

 המישטרה של העלית הפיקוד בצמרת דית בעיקבות
 כללית הוראה המישטרה מפכ״ל שנה, חצי לפני הוציא,

 לינה על הכבושים, השטחים תושבי ערבים לעצור שלא
 ישראל. מדינת בתחום בלתי־חוקית

 יזום, באופן מאמץ, להשקיע כדאי שלא הוחלט במישטרה
 ערבים של במעצרם להסתפק אלא אז, עד שנעשה כפי

 אחרים. במעשים נם שנחשדו השטחים, תושבי
לקדמותו. חזר והמצב ההוראה בוטלה כחודש לפני

משעדוריות ומנע הליכוד
 הבטיח הליכוד כי נראה קודמות, למערכות־בחירות בניגוד

 כספיות פרשיות מפני הקרבות הבחירות לקראת עצמו את
 ותשלומים מערכת־הבחירות לכיסוי נדאג בעבר, לו שהיו

, . . לספקים•
 עם הסכמים על בליכוד חתמו אלה בימים
דמי־־קדימה. שילמו ואף שונים, ספקים

חברח־סקרים? יקים ק1ב
 דעת־ וסיקרי ממחקרים אי־נחת שורה במערכת־הבנקאות

 האחרונים, בחודשים ובעיקר ,1988 במהלך שנערכו קהל,
 מגמתי. מראה ככל ללקוחות, מידע שמסרו

 עם עבדו מהסוקרים חלק כי התברר, בדיעבד
 אחד לבל וסיפקו אהד, בנקאי מגורם יותר

לצרכיו. שהתאים המידע את מהגורמים
 כדי יחידת־סקרים, הקמת שוקל מסויים בנקאי גורם

מהימנים. סקרים לעצמו להבטיח

לפירסום וכוסח ״פור״
 שאול עומד שבראשו ״כור״, של הסחר מינהל

 ״ערוצים״, מהברת-הסירסוס 50״4 רכש צפריר,
ה״קדאום״. של מלאה בבעלות שהיא

 ושהקים פירסנם פ1קרא את שניהל מי פורדהאוז, שלום
 החברה. את ינהל וזדיראן. של יחידת־הפירסום את

 חוששים מר, חברת את המפרסמים בענף־הפירסום, חוגים
 השונים במיפעלים שלהם בתקציב תנגוס זאת שהתקשרות

מר. של
 שרותים ותספק בקראו! ערוצים תתמקד זה בשלב

 לשוק להתפתח כוונה לחברה יש בעתיד כור. למינהלת
כולו.

מתקיפה חברת־החשמל
 במיתקפה לצאת מתכוונת חברת-החשמל

 בחשמל שהמחסור להסביר כדי תיקשורתית,
 שנוצרו בעיכובים מקורו האחרונה בתקיפה

׳.83׳־82ב־ כבר
 בפיתוח השהייה שכל חברת־החשמל מומחי הזהירו אז כבר

 בעתיד. בחשמל חמור למחסור תגרום
 עובדות מיסמכיס, חברת״החשמל תציג מהמיתקפה כחלק

 של לגישה תקופה באותה המתנגדים שהעניקו וראיונות
חברת־החשמל.

הפסקות־החשמל בגלל
 מוצרי־ של הגדלה הצריכה מהפסקות־החשמל, כתוצאה
 של התמוטטות מסתמנת הגאז, בצריכת והגידול חשמל,

 המתקשות האלקטרוניקה, מחברות חלק של מערך־השיווק
 אליהן. המגיעות פניות של האדירה בכמות לטפל
 מהפסקות־ כתוצאה נפגעו מהמוצרים חלק

 בקור. עמד לא וחלקם החשמל,
 שלא לאחר במערך־השרות, לשינוי התארגנה גדולה חברה
 הצרכני* של הפניות בעומס עמדה
 כדי קבלני־מישנה מעסיקות מהחברות חלק

העומס. על להתגבר

החלפ פערי על לגשר
 של היטל לקבוע תובעת ישראל של מועצ-ההלב

 המיובא אבקת-חלב של טון לבל דדלר 1000
לישראל.

ב אבשלום המועצה, מנכ״ל ל  משר־התעשייה־ זאת תוכע ח
 כץ־עוז. אברהם ומשר־החקלאות, שרון אריאל והמיסחר,

 אחוזים 100ב־ עלו העולמי בשוק האבקה שמחירי מסתבר
כלל. המחירים עלו לא בישראל ואילו לטון,

פדיקות לעפור חוייס
 באחרונה נאלצה בגליל־יס מתנדבים קבוצת
רצונם. למידת איידם לגילוי בדיקות לעבוד

 מתנדבת קיימה שבו עידגדי, בקינת המיקרה בעיקבות
 כמה עט יחסי־מין איידס, נגיפי מושאת שהתגלתה מקנדה,

 בדיקות בארץ הקיבוצים מרבית הנהיגו מחברי־המשק
 אליהם. המגיעים המתנדבים בקרב האיידס מחלת לגילוי

 קבוצה הרצליה, שליד ,גליליים לקיבת הגיעה באחרונה
 לבצע נדרשו המתנדבים מאירופה. מתנדבים של גדולה
לוי בדיקה  זוהי כי וטענו בתוקף, סירבו אך איידס, לג
לפרטיותם. תדירה
 ייבדקו, שהם כך על עמד תקיפות, גלה האחראי אולם

הבדיקה. את לעבור נאלצו והמתנדבים

 ״אל־על״ מנכ״ל
א״ר״0וו*0פ״ טס

 בנמל־התעופה ״אליעל״ הברת-התעוסה פקידי
 הגיע כאשר וחצי שבוע לפני נדהמו בן־גוריון

 חב־ של לטיסה ועלה הרלב, רפי ״אל־על״, מנכ״ל
״סוויסאייר״. שווייץ, של הלאומית רת־התעוסה

 .אל־על״, של טיסה לשווייץ מהארץ יצאה סמוך במועד
 על־כך פליאה הביעו .אל־על' פקידי בדיוק. היעד לאותו

 יצא וצניעות, נאמנות להוכיח מהם הדורש המנכ׳׳ל, שדווקא
זרד״ חברה של בטיסה
 •אל־על״ טיסת אם שגם אמר בנמל־התעופה הפקידים אחד
מד או באירופה סמוך ליעד לטוס המנכל היה יכול מלאה,  ל

 של בטיסה באירופה משהותו חזר גם הוא הבאר״ לטיסה תין
זרה. חברה

יסע התורם גם
 בתוכנית־ שהופיעה חולת־הסרטן, הגערה פרייליך, יונת

 מסע־התרמה, נעה־ ושלמענה הכיסאות', הטלוויזיה.בין
 בארצות־הברית, מודעצמות השתלת לניתוח יצאה
 תורמים ושל הנערה של מקיפות בדיקות אחרי

 לזו גבוהה רקמות התאמת בעל תורם התגלה פוטנציאליים
הנערה, של

 לארצות־ אלה ביסים לצאת העומד ישראלי, הוא התורם
 ליונת. תרומתו את לתת כדי הברית

 עורר והדבר שנאספו, התרומות מכספי תמומן נסיעתו גם
בבית״החולים מודהעצם השתלות המבצעת ביחידה תמיהה
עץ־כרם. הדסה

389
 דוב־ מסד בינואר, 23דד השני, ביום

 בשטחים סלסטיניים הרוגים 290 על צה״ל
£ייי-י 2ךיךןןי* ̂ייזי■ זה .8י3בו*3ה

בלבד. צה״ל חיילי
 מיבם- הגיע הזה״ ״העולם ספירת לסי
 389ל" 3י8יל22̂ 3ח'28*2 3״'1דהד*

 סלפטיניים מקורות מפרו זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 484 על
ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 327 •

נחלים.
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים \ד •
ימהתחשמלית. ממכות הרוגים 39 •
 אחדות. מסיבות הרוגים 47 •

הממוצע הגיל בי גם נודע אלה ממקורות
 20־18מ־ ירד מידי, כתוצאה ההרוגים, של

 האינתיפאדה, של הראשונה השתה במהלך
האחרון. בחודש 16ל־

חדשים שותפים
ס & ו ע ר ד ו ג

 קורפורשן מדיה טר״ם חברת בשם גנגר, אריה ומר בע״מ, הזה העולם חברת בשם אבנרי, אורי מר
בע״מ. הזה העולם לחברת כשותפה טר״ם חברת נכנסה פיו שעל חוזה על חתמו

 חדירתו על־ידי בארץ, המוביל בשבועון הזה״ ״העולם של בביסוסו להמשיך היא ההסכם מטרת
 והגדלת תפוצתו הרחבת ביטוי, בו שימצאו וההשקפות הדיעות קשת הרחבת חדשות, לשכבות

בו. המודעות שטח
 בתקנות הובטחה אבנרי, אורי הראשי העורך בראשות המערבת, של המוחלטת העצמאות

החברה.

ל אור־ית ב ב רו 5ז




