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 אישים עם פגישותיו בעיקבות אל־חוסייני פייצל
 י.גיומיל־סא את מטרידים אתם כלל ישראליים,
 שלפיהם לרוחות מתייחסים פוסט בגיחסלם הפירסומים

 הפגישות. בעיקבות אל־וזוסייני של בחייו אש*ף יתנקש
 ר.מסופשים'. הפירסומים את ביטל חוסייני
 הפידסומים נועדו שמא חוששים אל״חונדתי מקורכי

 המעוניתים ישראליים לגורמים הרקע את לרבץ
 הפלסטיני. המנהיג כחיי להתנקש

 פגישותיו את להרחיב הקרובים בימים מתכווץ ודמיתי
דעת־קהל. מעצבי עם לפגישות תל־אביב, לתחומי

ב רו ק  נספחים מיוו* ב
פלפליים

 מיכרזים הקרובים בימים תפרסם שרות־המדתה נציבות
 שונים בכוקומות כלכליים נספחים של למישרות
באי,-ופת

 אך מישרד־האוצר, על־ידי ברובו ייעשה הנספחים מינוי
 יה־והמיסחר.עשיר־התשרמי באחריות הן המישרות מן חלק

 אנשי אם לראות כדי בדריכות יעקבו האוצר במיסדרונות
 באנשי״שלומם. אלה מישרות לאייש יבקשו פרס שיסעון
 עוברים על״ידי המישדות אויישו בעבר כי אומרים באוצר

 האם עוקבים במישרר־התעשייודוהמיסחר גם המישרד. מן
המישרד. של קבועים בעובדים המשרות ייאויישו

זריקת־מרץ
לאינתיפאדה

לאינ אלה בימים מגיעה זריקת־מרץ
הנ פלסטיניים סטודנטים בדמות תיפאדה

הכבושים. לשטחים לשוב אלצים
ב■ הלומדים הפלסטיניים הסטודנטים

 הכבושים, לשטחים לשוב נאלצים חו״ל
 לכלכלם, עוד יכולים אינם שהוריהם משום

הדינר. פיחות בעיקבות

ם נציגויות שי שחור לנ ב
 שהתקיימה בשחור״, ״נשים של האחרונה במישמרת

ה במתכתת מישמרת כי נמבר האחרון, השישי ביום מ  ת
ד עי רי״ תי א לונתן, בעתם:יי־יו ט  וז׳נווה. בוסטון ח

ת המשמרת תיערך בלונדון  . מול ,4ל־ 3 בק שבת, מ
אל־על. מישרדי

 ומדי נשים, מ־ססן יותר יש בלונדון הנשים במישמרת
ת המתחלפות נשים 12 במשמרת משתתפות שבוע  מ
 ובעברית בערבית באנגלית, כרזות נושאות הן שבוע.

והסברה. עצומות החתמת כרודם, בחלוקת בעיקר ועוסקות

במסיבת־קוקט״ל ביזיון
 מסיבת־ היתה במקום, שהיו ישראליים נוכחים עדות לפי

 ח הרמסכ׳ל לכבוד שנערכה רבת־המשתתפים, הקוקסייל
ביזיון. בושינגטון, שומרון

 לא האמריקאי, הצבא צמרת כל נכחה שבח במסיבה,
באנגלית. אחת מילה אןז חדמטכ׳׳ל אמר

 האווירית התעשייה
מפסידה

ת למתת ת ח האווירית״, ״התעשייה מכי דוו  מהפיחות ו
 ה״לביא״, ביטול בגין שהתקבל האמריקאי מהמענק וחלק

השנה. גב מצבה השתפר לא
 מילית 97 של הפסד האווירית התעשייה רשמה 1987ב־

20ל״ 10 בין שינוע הפסד השנה צפוי ההערכה לפי דולר.
דולר. מיליון

 ולמצוא לנסות כוונה האווירית בתעשייה יש כך על נוסף
בזמנו מעורבים שהיו עובדים, 500״400ל־ מתאימה תעסוקה

 חליפית. תעסוקה להם נמצאה לא ועתין הלביא' בפרוייקט
 לחץ עליהם יופעל בקרוב, אלה עובדים ישובצו לא אם

מעבודתם. לפרוש

ר ד ע מ מודאגים ב
 של כוחה לנפילת החששות מתרבים במיפלגת־העבודה

 הקרובות. המוניציפליות בבחירות המיפלגה
 נתגלעו שבהן ובמועצות, בעתם החשש מתרכז כמיוחד

 הרשימות התפלגו שבהם ובמקומות פנימיים, פיכסופים
וברמת״השתן. בבת־ים בחולון, כמו

406
 דו־ מסר בפברואר, 20וד השני, ביום

בש פלסטיניים הרוגים 303 על בר-צה׳׳ל
 הרוגים כולל זה מיססר הכבושים. טחים
בלבד. צה׳׳ל חיילי מירי

 מיסטר הגיע הזה״, ״העולם ספירת לפי
.406ל־ הפלסטיניים ההרוגים

פלס מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי התגים, 506 על טיניים

ומת צה״ל חיילי מית התגים 342 •
נחלים.

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 71 •
והתחשמלות. ממכות דתגים 43 •
אחרות. מסיבות התגים 50 •

לתתי־אלופים ,מיצוביש׳
 להעניק תיקגית מכונית איזו בודק הממשלתי מינהל״הרכב

 בצה׳ל. לתתי־אלופים בעתיד
 ״מיצובישי היא ביותר הרכים הסיכוייס בעלת המכונית

 וגם שונות, אמריקאיות מכוניות נבדקות גאלאנט״.
 מינהל־ אבל לצרכים, מאוד מתאימה נמצאה ״80 ״אודי
 גרמני. ברכב עבריים תתי־אלופים לצייד יכול אינו הרבב

 עד אוטומטי. וגיר סמ׳ק 1800 מנוע כולל לרכב המיפרט
 בפזרד במיספר, 70נד יותר תתי־האלופים, נסעו היום

סיירה.

מפוטרים למישפחוח סיוע
 מערד־ הקרובה כתקופה להפעיל מתכוונת ההסתדרות

ה תי  מבני־ אחד שלפחות למישפחות סיוע שיעניק שרו
מעבודתו. סוטר בהן הזוג
 בימים משלימה מחלקת״הרווחד, ראש אלספקטור, שרה
 תסייע עומדת היא שבראשה והמחלקה ארצי, סקר אלה

 ואף סוציאליים עוברים פסיכולוגים, באמצעות למישפחות
סכסולוגיס.

 נושאי בין־אישיים, ממתחים הנובעים לקשיים בסיוע מדובר
 יופעל כלל־ארצי, שהוא השרות, ילדים. ובעיות הורות

אינדיווידואלית. בצורה וגם קבוצות באמצעות

השכירים? את יבטח מ׳
 למנוע במאבק פותחת נרטודדחיים חברות התאחדות

 ביטוח־טנהלים. מבוטחי בציבור נוספת פגיעה
 לשר־האוצר, העביר גולומב, שמואל ההתאחדות, מנכ״ל

 נגד השאר, בין טוען, הוא ובו פנימי, מיסמך פרס, שימעון
 מצד חברות־הביטוח על שהתלבשו אנשי־דאוצר, גישת
 של לקרנות־הפנסיה מסייעים הם שבמקביל בעוד אחד,

 בשכירים הפגיעה את מחמירים ובכך ההסתדרות,
 בכיטוח־מנהלים. המבוטחים

 לקרנות״ בסיוע עסק פרס־קיסר בהסכם הסעיפים אחד
ההסתדרותיות. הפנסיה

א ונרדיס משלמים ל
 שריתי עבור משלמים אינם פגדזלים קטנים עורכי-דין
פרוטוקול.

 שרותי־פרוסוקול המספקת מערכות', ״אלעד חברת
 המגיעים התשלומים את לגבות מצליחה איננה לעורכי*דין,

 סשרותיה. הנהגים עורכי־דין ממאות לה
 שקלים שלושה כין הנעים קטנים, בסכומים אומנם מדובר

 לרבבות הסכומים מצטברים בסך־הבל אך שקלים, 70ל־
שקלים.
 הכלים כידה שאין לחברה הודיעה עורכי־הדין לישכת
עורכי״הדין. על התשלום את לאכוף

ר מנהל תפס בכי נ
 באחרונה פוטר שדדת־התעופה כרשות בכיר מנהל

מעבודתו.
בדיקה. ללא מיטען מעביר כשהוא נתפס הוא

לגוש״קטיר קדתעומה
אלה. בימים מוקם לגוש־קטיף חדש קדטיסות

 חברת־התעופה עם הסכם על חתמה גוש־קטיף מועצת
 ברצועת־עזה. לחבל־קטיף קווי־תעופה שני לפתיחת סומית

 במינחת וינחתו ומתל־אביב מירושלים ייצאו המטוסים
 הטיסה מחיר נווזדדקלים. העירוני היישוב ליד שיוקם חדש,
שקלים. 25 יהיה
 ממשלתי. במימון יוקם והוא מטר, 800 יהיה המינחת אורך
 להגיע המעוגיינים ונופשים, תיירים לשמש אמור הוא

 הרצועה. את לחצות מבלי לחבל
 חזף־קם־ף מלון את מחדש להפעיל גם מתכוונת המועצה

המושבת.
 והיצע. לביקוש כפופות יהיו והטיסות סדיר, יהיה לא הקו

 באיזור יוקם עוד לחבל. הנגישות את להגביר מטרתן
 בנגב כיסופים קיבוץ מכיוון לרצועה שייכנס כביש־רוחב,

ממשלתי. הוא הכביש מימת גם הצפוני.

ה3לד!ו הגיע הגלסנוסט
 מקובר״ מישלחת למכביה השנה תגיע הראשונה בפעם

 המכביד״ למען הבינלאומית הוועדה התכנסה השני ביום
 בי ארבייסמן, מרקוס העולמי, מכבי נשיא סיפר ובמיסגרתה

 של מישלחת לשלוח מתכוון בקובה, בהוואנה, מכבי סניף
 הקרוב ביולי שתתקיים ,13ה־ לסכביה אתלטים תישעה

ברמת־גן.
 בהונגריה, כבודסשט מכבי סניף הוקם חודשיים לפני

בברית־־הטדעצות. בלטביה סניף הוקם כחודש ולפני

שסן ה רוא״ח ל עו פ ב
 החחות הכנת על אלה בימים שוקדים רואי־חשבת אלפי

.1988ל־ הכספיים
 שלפיו הדולר, שער רואי־החשבון, לישכת החלטת פי על

 שהמליצה כפי ,1.68 ולא 1.81 ידדה הדוחות, יערכו
הרשות-לניירות-עח*.

 להתפרסם יתחילו השונים במיגזרים הראשונים הדוחות
מרס. במהלך כבד

ם קו ת א קבו עי מועמדים ב
 קומפוזיטורים, אגודת אקו״ס, יטל מישרד־החקירות

 ברשויות מועמדים אחרי עוקב ומו״לים, מחברים
 בקיטעי־ מלוות נאומים עם קלטות שהפיצו המקומיות,

ת לשלם מבלי מוסיקה, בי  לאקו״ם. תמלוגים ע
 תשלום מחייבת קיסעי־מוסיקה שבהן קלטות הפצת

 מבין מעטים רק כי מסתבר אולם לאקו״ם, תמלוגים
כנדרש. התמלוגים את והעבירו טרחו המועמדים

ש ,,יתוש א חוזר כר
 התוכנית ב״גלי־צה״ל״ מתחדשת הבא משבוע

בראש״. ״יתוש הסאטירית
 ניצן, ושלמה שלוו מאיר התוכנית, של הקודמים המנחים
 זילברמן מנחם המשתתפים, ואל גזית, בגבי יוחלפו

 ניצני. ויאירי הסגר נתן יצטרפו שמי, ודניאלה
 עברה לא בך־ישי, רון של בתקופתו הקודמת, המהדורה

 המפקד יטי, נחמן ידרוש אם עדיין ברור לא צנזורה.
החדשה. דתוכנית את לצנזר התחנה, של הנוכחי

נרדמו הטנקים צוותות
 אחד את השבוע גילה איש-חימוש

הג פעל לא מדוע יום־הכיפורים: מסודות
ש של בעמל המילחמה לפני שהוכן שר,
התעלה. את לצלוח כדי נים

 שישה על-ידי להינשא צריך היה הגשר
 שלוש במשך מסובד. בתהליך טנקים,

 טנקים של צוותות שישה אומנו שנים
 ביום-הכיםורים אולם זו. למשימה במיוחד

 ברמת־הגולן. דווקא אלה צוותות שהו
צוו שישה על הוטל קצרצר אימון אחרי
 שניים אולם הגשר, את להניח אחרים תות

 אחרי מוות עד עייפים שהיו מהצוותות,
 בשעת נרדמו רצופה, לחימה של ימים

 הגשר, התעקם מכך כתוצאה הפעולה.
המכ בימים בו להשתמש היה ואי-אפשר

ריעים.

ח ר ה ק פ חי ב
 הנדל״ן, קבלני בין סומבי מיכרז פירסמה חיפה עיריית

 שיכעה של שטח על ק־ה, על להחלקה מרכז הקמת על
 לעיר. הדרומית בכניסה דונם,

 נדר. ז 000 של ההלקה מישסח במקום יהיה התיכנון לפי
 מיליון לפחות תהיה בפארק שההשקעה מעריכים ■קבלנים

דולר.

זרובבל אורית10


