
ך ה1גד״8 ר ד *ה1הח ב
ד, שמנכ״ל לכך הסימנים גוברים מ  ויקמור מ
 5ייאלץלפרושםתםרךדד,סלד^ מדינה,

מוגר לבץ בינו שנוצרה מתיחות  שימעון שרז
פרם.

־ מבדיק, כלכלן פדינד, ס מ  בבנק מדדה דדנד. בעל פקיד י
 ובסיסדדונות־ הכלכליים, מת־־עים סחלק נוטדל ישראל,
 שר־ סגן הוא ניסדולו מאחורי שעומד שרי אומרים האודר
עליו.' יאפיל הסנכ׳ל כי .החושש ביילין, ייסי ,האודר

 של הגדול רעומתת פקידי-האוצריש בין
 שצמו את שהפך ביילין, של היהירה התנהגותו

 ושאינו ,וצר:א 1־1׳ שויט למנב״ל־עלשל למעשה
 הפקידים של דיעותיהם את לקבל מוכן

במישרד. יםהמיתמר

 את ם3ל?גמ*
הליכוד מרכז

 לערוך הקוראים הקולות גוברים הליכוד בתוך
חדשת ועידה

 החחןה ולפי ,1986 במרס התקיימה האחרונה דהיעהוו
 שנתיים• כל להתקיים הוועידה צריכה

 אחת כי ונראה הוועידה, כקיום מצדדים השרים רוב
 צירוף אתרי שהגיע, הענקי, המרכז את לצמצם היא הכוונות

חברים 3סס0ל־ וחמי, הליברלים

 — .0.0 קעין
נתניה אורח

זאמגד גונמר דורטמונד, עיריית ראש ^ ן.״ 01■ ..    .—  בברד כאורח בארץ עכשיו המבקר דייבה,
ם. קצץ נתניה,היה עיריית של מ.

 על־ידי השבוע נחשפה זאת עובדה
 שני פראנץ הניאו־נאצית, ראש-חטיסלגה

 זד בדרך ביקש הניאדנאצי המנהיג הדבר.
פסול. אינו כ*ס.ם. בקצין ששרותו להוכיח — - - - - —.■ ̂ —. —̂4 ,44.4 0 ^ ^4 4 0 4 4 4^■ ^■4^4^  הכבוד אורח הוא הגרמני, העיד ראש

נתניה. של התרבות היכל בפתיחת

ת ס אי שיניים הלי נ
 לפקידי הודה גבאי, יצחק נציב־שרות־המדינד,

אחרי ולעקוב מדדייה רישדס לנהל מישרדד
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בחו״ל. בביקוריהם להחממשרי-שלו למישלחות
 שרם כפה כי שהתברר אתרי זאת לעשות הודה הנציב
 הוועדה 1* שעברו בלא להו־׳ל עוזריהם את לקחו

נגרעות לאישור נציבות־שדות־הסדינה של הבינמישרדית
לחדל. פקידים

ר היא זו ועדה ה לה ואין כלבד, ממליצה מד ש מ  כל ל
שיניים.

ב״אגד״ דאגה
 על לממשלה ״אגו״ בין הסיבוכים בעיקבות
 העובדים, ושכר הקתמפרטיב פעילות צימצום
 שאינם ״אגד״ חברי כקרב דאגה שורדת

מך משוכנעים סביב האירועים כל תמו ש
,,אגד״.
בכתדם החברים את להרגיע מאמצים עושה ההנהלה

 הממשלה עם שהסיכום להסכיד כדי לעיתונות, ובהודעות
סופי. הוא

ב״דך וכסף מין
 מישרד־ של המרוכז הטיפול שהסתיים אחרי

 ״אגד״, בקואופרטיב ומישדז־התחבודה האוצר
בהברת גם דומה לטיפול יםדשרימה מתפנים

״ת׳׳•
בעיקר הנוגע החומר, נמצא מישרד־התחבורה בידי

ם מזי  בהעברת גם השאר, בץ והמטפל, דן, בקואופרטיב לניז
 בתל־אביב, בוגרשוב ברחוב שפעלה החברים, מרפאת
ן לדן, השייך במקום מיי  ששכד׳דד־רה ברמת־גז, מפואר ל

 קבועות פקידות כי נאמר עור במיוחד. גנוה מסי עליו
 לעבודה לוקחת שהחברה בזמן מאונס, מובטלות בתמיד,

זמניות. פקידות
 נגד האשמות מעלו ב״דף הבהירות לקראת

 גרושות פקידות לרעה המפלים מגהלי־אגפים,
 הפלייתן, על להגיב מעזות שאינן ואלמנות,

 בעבודה. תלותן בגלל
 על רמזים גם מעלו ההנהלה כמיסדרונות

 של וטירטורים פקידות של בדנית הטרדה
 להצעות שסירבו מפני לצורך, שלא פקידות
מיני. אופי בעלות

402
 מיספר לגבי הסותרים המקורות כל

 קווי את השבוע עבת התקוממותה מגיה
המאות.
 דובר מסר בפברואר 13מ השני, ביום

 בשטחים פלסטיניים הרוגים 301 על צה״ל
 מירי התגים כולל זה מיספר הכבושים.

בלבד. צה״ל חיילי
 מיספר עבר הזה״ ״העולם ספירת לפי

 והגיע ,400ה־ קו את הפלסטיניים ההרוגים
.402ל* עתה

פלסטי מקורות מוסרים זאת לעומת
הבא: הפירוט לפי התגים, 500 על ניים

ומתנח צה״ל חיילי מירי הרוגים 339 •
לים.
•7  גאז משאיפת כתוצאה התגים 1

מדמיע.
ומהתחשמלות. ממכות התגים 42 •
אחתת. מסיכות התגים 48 •

 מוגדלים פיצויים
ב״תדיראן

 ב״תדיראך תובנית-ההבראה כמיסגרת
 מוגדלים, פיצויים המפוטרים 1200ל* מוצעים

 שקלים. אלך 40*30 בסביבות הנעים בסכומים
 מנהלים שאינם לעובדים גם מוצעים אלה מוגדלים פיצויים
 תקופות־זמן בחברה עובדים שאינם למי או כבירים,
ארובות.

מרצון. רבים עובדים יפרשו המוגדלים הפיצויים בעיקבות

ת ״כלל״ מרלו ל
 המו״לווז. בתחום השפעתו את באחרונה מעמיק כלל קונגדן

 עם משא-ומתן ״כלל״ קונצרן מנהל אלה בימים
 אותה למזג כוונה מתוך ״זמודדדביתן״, הוצאת

 בידי נמצאת שכבר ״בתר״, הברת עס
 אחת. הנהלה תחת הקונצרן,
 הוא העיסקה ומתווך הסופיים בשלביו נמצא הסשא־ומתן

טבדסקי. אברהם הכלכלן

 סיגריות אין
ה ישראליות ד ג ב

 הכפילו הכבושים בשטחים הסיגריות יצרני
 רקע על שלהם, הייצור היקף את באחרונה

 מקומיות. לסיגריות מוגבר ביקושי
 תושבי צימצמו האינתיפאדה, בעיקבות האחרונה, בשנה

 באופן הישראליות הסיגריות רכישת את הכבושים השטחים
מהותי.
 מונופול־ דובק, שחברת לכך גרמיה בביקוש הירידה

 כמה של הייצור היקף את צימצמה הישראלי, הסיגריות
 הערבים, בקרב רבה בפופולריות זכו שבעבר סיגריות, מיני
 להפסדים שיגרמו גדולים, מלאים אגירת למנוע כדי

מוגדלים

 הפלייה ־וו״ית11(11ו
ב באוניברסיטת אפי תל־

 יודעי- מספרים מל־אביב אוניברסיטת של בחדרי־חדרים
 גדולה. שערוריה לפרוץ עלולה הקרובים שבימים דבר

 זה שלא ומיני, עדתי רקע על הפלייה הנושא:
 בתקנוני חמורה פגיעה מהווה שהיא בלבד

 פוגעת גם שהיא אלא עצמה, האוניברסיטה
 ארצות* של הפדרלית הממשלה במראות

 בציות מענקיי־מחקר מתן המתנה הברית,
הפלייה. נגד לתקנות

שב  גילה המח
באתם החשודים את
 ובין סישסרת־ישראל בין פורה לשיתוף־פעולה דוגמה
 של במישפטם התגלתה מישרד־הפנים של שונות זרועות
 קטינה. באונס הנאשמים מסביון, בני-הטובים ארבעת
 היא להתלונן, למישטרה הקטינה הגיעה כאשר
 לו יש וכי החשודים, אחד של שמו את רק ידעה

 למישרד־הפנים פנתה המישטרה ואחות. אח
 היכן לברר כדי המחשב את להפעיל וביקשה

 הללו לסרטים מתאימים אנשים מתגוררים
 הנאשמים אותרו המחשב דרך ואמנם, בסביון.
המישטרה. על־ידי

סירסום למניעת לחץ
 הואשם מפורסמת אמנית של קרוב-מישפחה
 הפרשה על במיוחד. חמודה בעבירת־מוסר

 פירסום. צו־איסוד מטל
 כלכלי לחץ שהופעל מאמינים העיתונות בחוגי
הסירמום. את למנוע כדי כביר

קול וגם למגישה וער1
 של ממישלחת־הנוער חלק שהם ישראליים, בני־נוער שני

 הקאנצלר עם הבא שבוע באמצע ייפגשו מישו־ר־החוץ,
קול, הלמוט הגרמני

 לארצות״הברית לאירופה, השמע יצאה מישלחת־הנוער
ישראל. מדיניות את להסביר כדי הלטינית, ולאמריקה

 מקומיים גורמים עם בשיתוף מישרד־החוץ,
 בני- צמד כין פגישה להסדיר הצליח בגרמניה,

 תסוקד פגישתם הקאנצלר. לבין מישראל הנוער
הגרמנית. הממלכתית הטלוויזיה רשת על-ידי

מאיר בגן יריד
 מישרד־הסנים אישר שנים שבע של באיחור
 גן- את להפוך תל־אביב עיריית של תוכנית

 הספר״ ״שבוע מעץ ספרים, ליריד מאיר
השנה. כל שיימשך

 לידי והגיעה הרעיון את העירייה לעצמה אימצה בשעתו
 הבל הספיקו בינתיים בדבר. הנוגעים הגורמים עם הסכם

 באישור זכה הוא עתה ורק — הרעיון את לשכוח
בירוקראסי.

ל רי1אםי ארדוזורוב ע
 לנעייה אדלוזורוב חיים של יחסו על מפתיעים גילויים

 שעומד אב־נרי שלמה הפרופסור של חרש בספר הערבית,
בקרוב. לאור לצאת

 שכמילחמת-העולם אבינרי גילה השאר כץ
 לצבא להתגייס ארלוזורדב ניסה הראשונה

מולדתו. ארץ ברוסיה, להילחם כדי הגרמני,

 — מיקלחת
ם ע שבוע! פ ב
בהצ שהוכתר ממושך מאבק לאחר

 לקבל השרץ בכלא העצירות הורשו לחה,
סווד בספות, ובכללו לחורף, צדד מבחוץ

ושמיכות. רים
ה קבלת את חיתנו שילטונות-הכלא

לעצי שהונפקו השמיכות, בהחזרת ציוד
הכלא. הנהלת על-ידי רות

 כי מסתבר סיבלן. תם לא עדיץ בכך אך
לעצי מאפשרים אינם הכלא שלטונות

 בימי-החורף חמים במים להתקלח רות
הלךים.

 כי בתגובה נמסר משילטונות־הבלא
 פעם להתקלח העצירות באפשרות יש

חמים. במים בשבוע

ד ב מ שווים ה יה1ברו
 לפני רכשה ״טרום״ הרומנית התעופה חברת
״אל־ מחברת ״707 ״בואינג מטוס אחדים ימים
על״.
 שמחזיקה סאיע מטוסי ארבעה של !י2ל מתווסף זה מטוס

 שברשותה. ישנים רוסיים מסוסים על נוסף החברה,
 מחלקת-העסקים את פירקה הרומנית החברה

 הבדל כל נותר שלא כך הראשונה, והמחלקה
 ״טרום״ מנב״ל כשנשאל המחלקות. בין

 שווים״. הכל ״ברומניה כי ענה לסיבה בייטראל
 לפני המחלקות ופירוק השיפוץ עבודת כי נודע עוד

האעירית. התעשייה בידי נעשתה המסירה

זריבבל אוריד!




