
ההורים אח מחנכי□
 הכבושים: בשטחים ישראל של חדשה מדעיות

 גורסת האינתיפאדה למיגור ישראל של החדשה המדעיות
דע בגדאד-את לחגו, יש כי הו , ה

 שליחים, התושבים לבתי נשלחים לפיכך
 לאפשר שלא ההודים את לשכנע המנסים
 בשבחים גורמים מהבית. לצאת לילדים

 נוחלת החדשה התוכנית בי טוענים הכבושים
 של בבודה גם זריוח קבותיהובעי הצלחת

הפטריארכלית. המישפחה

אימונים מבטל אה״ל
 לקראת קטנות יחידות של אימונים מבטל גורל

באפריל. שגת־העבודה סוף
ובפיקוד־ וםוד־ררקבפי ימי־מילואים, של חריגות

 ימי־ מיכסות לצימצום הביאו האינתיפאדה בעיקבות מרכז,
בקיצור זוכים לשרות־מילואים שנקראים ומי המילואים

פתאומי.

 לחיילים נזיפה
שדיברו

 שמיר עם ששוחחו החיילים כי נודע
 הטלוויזיה- לעיני בשכם, שעבר בשבוע

 על ננזפו המדינה, את זיעזעו ושדבריהם
האישיים. בתיקיהם נרשמה והנזיפה כך,

קיבועים! מירוק לדיון:
 פרם ןמעושי יועצי קשיםמת צרוד״האבמישר

 התנועה לפני להציג כיצד דה,עמ בשלג
 פיה שעל העגומה, אותהמצי את הקיבוצית

בבדים, בחובות ששקעו קיבוצית במה ייאלצו
להתפרק•

 חלק כי המסקנה גובשה בפישרד־האוזנר שנעשו מבדיקות
 שום וכי כלכליות, בבעיות כל־כד מסובכים מהקיבוצים

 עם להתמודד להם תאפשר לא שתהיה, ככל רחבת תוכנית
חובותיהם.

 יהיו שלא הבהירו כבר הקיבוצית התנועה שראשי מאחר
 יסייעו פיה שעל קולקטיבית מגבית לארגן מוטים

 לפיתרון כלכלית מבחינה והחזקים הגדולים הקיבוצים
 ומעופו״ בדירת תיוותר לא החלשים, הקיבוצים בעיית

ט קיבוצים להתפרק. ייאלצו א

למדינה ו1ברו ובין
 מישרה* בין חילוקי״הדיעות ומחמירים הולכים
ישראל״. ל״בנק האוצר
 בעוז־ הפיחותית במדעיות היא במחלוקת העיקרית מקורה

 במדיניות מאמין וצר,הא־ררמיש מנכ׳׳ל מדינה, שוויקטוד
תנו, מיכאל מתעקש מזדמנים, פיחותים של ק נגיד נ  מ

 יציב. יפץחלד־עש של חשיבותו על •שראל,
טי מתחת ק בסיסדרונות יש השטח ל  ביקורת ישראל מ
 קיצצה לא שהממשלה על״כך הממשלה, על ומורה

 על־ידי בתקציב בגדעון להילחם מנסה אלא בפעולותית
 בסובסידיות וקיצוץ נוספים מיסיס הטלת

 לא שברונו ישראל בבזק מטיחים זאת, לעומת באתר,
קים■הבנ רווודמי את לצמצם הצליח
 עם גמור באופן להזדהות שלא מעדיך פרס

תב״לו,ומנ מישרדו צמרת עמדת מ מר שו  ובד
למדינה. ברונו בין בורר לשמש האופציה

ביחענים מילחמה
 תב פתח בעיתונות הפירסום בשטח הגרוע המצב לאור

 היחצנים, נגד במילחמה אחחמח ■דעות עיח־ יודקובסקי,
פידסומת־חעת לעיתון םמחרידיה

 המערבת עיתונאי לבל פנימי חוזר שלח הוא
 הנמסרות בידיעות להשתמש שלא ודרה ובו

 למחלקת־ אותן להעביר אלא יחצנים, על־ידי
המודעות.

מדבר הדובר
 שימעון שר־האוצר של דרישתו את לתיקשורת שגילה מי

 תכלת־לבן, סיעת ראש שמאי, יעקב את להשקיט פרס
ההסתדרות דובר דווקא הי״ז בהסתדרות
ה פרם־קיפר בפגישת  משמיר דרש בי פרם גל

מתפקידו. יתפטר אחרת שמאי, את לרסן
 זאת מסר סולר, שמואל ההסתדרות, דובר כי מסתבר

 בירושלים. הכלכליים לכתבים
שמאי. את דווקא זה צעד חיזק פוליטית מבחינה

עוזב לס
 לא מישרד״הבריאות, מנב״ל לס, יורם הד״ר

בתפקידו. כנראה, יישאר,
 מנכ״ל־ ששימש מיכאלי, דן הפרופסור את שהחליף לס,

 תפקידו את יעזוב גור, מוטה של בתקופתו המישרד
 מתכוון צור, יעקב ושר־הבריאות, מאחר הקרובה, בתקופה

ממקורביו. מישהו לתפקיד למנות

392
 דובר מסר בינואר, 30ה־ השני, ביום

 בשטחים סלסטיניים התגים 293 על צה״ל
 מירי התגים כלל זה מיססר הכבושים.

בלבד. צה״ל חילי
 מיסטר עומד הזה״, ״העולם מסירת לסי

 הכבושים בשטחים הסלסטיניים ההרוגים
.392 על

 פלסטי־ מקותת מוסתם זאת, לעומת
 הפי־ לפי פלסטיניים, התגים 489 על ניים
ט הבא: ת

ומתנ צה״ל חיילי מית התגים 331 •
חלים.

גאז. משאיפת כתוצאה התגים 72 •
ומהתחשמלות. ממכות התגים 39 •
אחתת. מסיבות התגים 47 •

התפוטר נאמן
 לא ״תתראו״, של היוצא המנכ״ל נאמן, יגאל

 סעלותו הפסקת על סודית החלטה התפטר.
 שהחברה בעת התקבלה ״תתראן״ במנכ״ל
 שהראו שלה, הכספיים הדוחות את הגישה

 שנה. בחצי תלר מיליון 24 של הפסד
 את להפסיק של.תז־יראן במועצת־המנהלים הוחלט אז כבר

 על איתו סוכם שבוע ולפני הושעתה, ההחלטה עבודתו.
פרישתו.

 הדבק מילחמת
בהרצליה

 מועמד בץ פרועה תחרות נערכת שבוע מזה
 מועמד לבין לנדאו, אלי העיר, לראשות הליכוד

 הלוחות. כיבוש על נאמן, אבי המערךי,
 פעיל ודבק. מודעות ובה מכונית, עוברת בבוקר 7 בשעה

 ומדביק עבה, בשיככת־דבק לוח־המודעות את מכסה המערך
 אחר־ מעטות דקות המערך. מודעות את לנדאו של פניו על
 של נוספת שיכבה ומדביקה אחרת, מכונית עוברת כך

לוח. אותו על הליכוד מודעות
 יש הלוח על כי טוען השכבות את שספר מי

שכבות. משמונה יותר בבר

כועס לוי
 מזכיר על כועס לוי, דויד שד־הבינוי־־והשיפון,

 התערבות בעיקבות קיסר, ישראל ההסתדרות,
 צעירים זוגות של הקשיים בנושא ההסתדרות

משכנתא. בהחזרת
 החזרי על למשכנתאות הבנקים מדיווחי כי טוען לוי

 שההחזר בהלוואות דווקא מדובר כי מסתבר משכנתאות
 להיות צריך והטיעון ביותר, היעילה בצורה מתנהל שלהן

 בנושא שנעשו ממחקרים למשכנתאות. המקים כלפי מופנה
מהמקובל. בהרבה גבוהים שלהם הרווחים כי עולה

איים עסקן
בהתאבדות

 של המוניציפלי במישור ותיק עסקן
ל פנה סכנת־הדחה, לפני שעמד חרות,
 אם בהתאבדות, עליו ואיים שמיר יצחק

 לבחירות ברשימה ריאלי במקום יוצב לא
המוניציפליות.

 החלטות את לשנות שניסה האיום,
 נשא חרות, של המוניציפלית הוועדה

ברשימה. ריאלי במקום הוצב והאיש פרי,

 שמתקשה למי ארוכה לפריסה דרך למצוא יש כי נטען עוד
 בהתחייבויותיו. לעמוד לו לאפשר כדי ההלוואה, בהחזר
ת ההסתדרות ואילו מנ ת  שו״הבינוי־ על מקיפה התקפה מ

 מדיניות בעיקבות כי טוענים בהסתדרות גורמים והשיכון.
 בשרותי צעירים זוגות משתמשים לא מישרד־השיכון

 בתנאי יעמדו שלא אמונה מתוך למשכנתאות, המקים
המשכנתא.

 הזוגות מימסר כי מעריכים בהסתדרות חוגים
 והם אלך, 50ל־ מתקרב חסרי־הדיור הצעירים

חברתית. פצצה בכך תאים

לביטחון דולר
 הטייסים איגוד יו״ר גונן, יצחק הקברניט

 ממהלייהתעו&ה לראש בקריאה סנה הישראלי,
 לתעופה הבינלאומי האירגון של פנייה לאבדן

 הבינלאומיים בקווים נוסע מכל ולגבות אזרחית
אחד. דולר
 האו״ס, במוסדות מיוחדת קרן הקמת תהיה הכספים מסרת

 הן האזרחית, בתעופה אמצעי־הכיטחון בשיפור שתעסוק
בגמלי־התעופה. הן במטוסים,

 של לסכום להגיע וחצי, שנה תוך יהיה, אפשר ההערכה לפי
 מערכות־ביטחון בשיפור לסייע שיובל דולר, מיליארד

 ובשיפור אנשי־הביטתון מיספר בהגדלת בנמלי־התעופה,
האווירי. בטרור במאבק הטכנולוגיים האמצעים

מערבחרהבחירות
בבתי־הספר

 פנתה העל־יסורייס, המורים אירגון יו״ר באייר, שושנה
 השתתפות על לאסור בבקשה גבון, יצחק לשר־החעוך,

 לבחירות המועמדים למען בעבודה תלמידים
המוניציפליות.

 בני־ מעסיקים המועמדים דוב כי עולה מדבריה
 או בהתנדבות חומר־הסברה בחלוקת נוער

 במטות־הבחיתת עבודה של והפיתוי כשכר,
 ולפגיעה מבתי-הספר להיעדתיות מביא

בלימודים.

סר מעוניין ״המיזרחי״ מ ל
 למכור כדי שניתן בכל עושה המיזרחי״ ״בנק

וסחר״. מימון ו״בנק טפחות״ ״בנק את
 קונים, למצוא ובעולם בארץ הניסיונות בתוהו עלו היום עד

 כהפסד הבנק בסיפרי שייראה סכום לשלם מוכנים שיהיו
מינימלי.
 היו הבנקים לרכישת בזמנו שהוקצו שהסכומים היא הבעייה

ק עצומים, מ  את לעצמו להחזיר דרך מוצא אינו הסיזרח׳ ו
השקעתו.
 מחלק להיפטר דרך למצוא ינסו הבנק שראשי מעריכים

ק מסניפי במק לדלפקים אותם ולהפוך טפחות, מ
הם־זווז־.

 חגויות־מין אין
זהב״ ב״דפי

 זהב״ ״דפי המסווג המדריך הנהלת
 לאבי־ מחנויות פניות שנים מזה מקבלת
 וי- גדולות במודעות המעוניינות זרי־מץ,

במדריך. קרות
 בוועדת״הסיווגים לדיון הובא הנושא

 דיון כל של בסיכומו אולם המדריך, של
תר לעורר לא כדי לבקשות, לסרב הוחלט
 החילוני־ או הדתי, הציבור מצד עומת

שמרני.

ג3־קו1מהונ גם תמלוגים
 מתחנות־ שקלים אלף 268מ־ יותר אקו׳ם קיבלה 1988ב־

 ישראליות. יצירות השמעת על כתמלוגים בעולם, רדיו
 הגבוה התמלוגים סכום את ששילמה המדינה
 היא שקלים, אלך 80 של סך על העומד ביותר,

 אדצות־הברית, עומדת אחריה גרמניה.
 שקלים. אלך 66 של בם!־ תמלוגים ששילמה

 והוא מיוגוסלביה, התקבל ביותר הנמוך הסכום
 שקלים. 8.79 על עומד

 הונג־קונג. היו לאקו־ם תמלוגים שהעבירו המדינות בין
 להם זכורה לא כי נמסר מאקדם ופולץ. בראזיל הונגריה,

ת גיאות א מחו׳ל. תמלוגים בקבלת מ

מעוכב גריווודד
 ביום הוציא הומינר אמנון המחוזי השופט

 פול נגד צו־עיכוגדיציאזדמהארץ השני
 הפקת בשערוריית נתפס שבזמנו מי גרינוולד,

פורנוגראפיות. קלטות-וידיאו
 של חוב בגלל בתל־אביב, פקיד־השומה לבקשת ניתן הצו

דולר. מיליון חצי בסך למס־ההכנסה גרינוולד
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