
באוצר דירה עוברים
במישרד-האוצד. דירה׳׳ ״עוברים שוב

 שימעון של כניסתו מאז כה, עד שמוקמה לישכת־הרובר,
 למקומה חחרת ללישכת־השר, בצמוד ללישכתו, פרס

 ללישכת־ בסמור עוד יישבו לא לדובר והעוזרים הישן,
״ פרם.

 לענייני-תיקשודת, חדש עוזר של כניסתו הסיבה:
 הסמוז* בחדר הנוכחי הדובר עם ביחד שיישב

ללישכה.
 ואלה לדובר, העוזרים לשני מקום יהיה לא מכף כתוצאה
ש מרוחק, לחדד לעבור ייאלצו  בעבר ישבה שבו מק

הדוברת.

לנהגים ציופרים
 ישיבות־ בעת האחרונים בימים נשמעת קשה תרעומת

 השרים, נהגי בין הראשון, ביום המתקיימות הממשלה,
 לנהגו המאושרת מופרזת נוספות שעות מיבסת הסיבה:

 שר־האוצר, סגן של ולנהגו פרס, שימעון שר־האוצר. של
ביילין. יוסי
 שר• בלישכת כי שמועות נפוצו הנזמים בץ

 ולנהג השר לנהג חודש מדי מאושרים האוצר
 מיקרים אף ושהיו שעות, 200מ־ יותר סגדהשר
.300ל* קרובה היתה השעות שמיבסת

 שנהגי מקובל האחרש במישרדי־הממשלה גם אומנם
 נהגי כי נטעו אולם גבוהות, מיכסות מקבלש השרים
 השיא. את שוברים שר־האוצר לישכת

 אף בורבר״ חיים שר־האוצר, שנהג השבוע התברר כך אגב
 עוזרי כלל, בדרר נהניבנ שממנה ייחודיות מתוספת נהנה

 המשולמות מאושרות. שיחות־טלפון 500ב־ מדובר שרים.
בביתו. עובד שהוא בטענה קופת־המדינה, עליידי

■ בצה״ל כיבוד שיוו
 את בדקה צה״ל של אורחות־חיים ועדת

 לשנות והמליצה בצבא, הרכבי־המזון
בישי לקצינים המוגש הכיבוד אופי את

 להוסיף הוועדה הציעה השאר בין בות.
ת לכיבוד ת  מוצרי• ולרכוש וירקות, סי

דלי־שומן. חלב
 ענף ראש עומד שבראשה הוועדה,

 המליצה בחיל־הרפואה, הצבא בריאות
הקצי עידוד ועל עישון, מניעת על עוד
ספורטיבית. לפעילות נים

 במישרד־הפישפטים
מוצא מחפשי□

 לסיים איך מוצא מחפשים במישרד־המישסטים
 יוסף לממשלה, המשפטי היועץ של תפקידו את

חרי״ט.
 מינויו השחורה״. ״הנדוניה חריש את המכנים במישרד יש

 כשר־ מודעי יצחק כיהן שבה הקצרה, בתקופה נעשה
המישפטים.

 הכשרים מילחמת
אגודה־שס

 לקראת כשר מזון מוצרי על הדתיים החוגים החמרות
 חדשים. שיאים השנה שברו הפסח
 המצוייר מזון מספקות אינן הרגילות והחנויות מאחר

חסידית חצר בל פותחת לפסח, מיוחדים בהכשרים

 יותר זולש המחירים לתג. מיוחדת צרכניה הפסח לקראת
 מיוחדת. בהשגחה נמצאים והמוצרים

 מאוד הנושא אגודת־ישראל שאצל שיאו ש״ס,
 משלהם. רשת־צרבניות לפתוח החליטו מפותח,

 שיאסור יוסף עובדיה הרב הודיע השבוע בסוף
 וכתוצאה חילוני, של במפולת לקנות דתי ליהודי

 מיוחדות צרכניות אל ש׳׳ם אנשי יפנו מכד
ש׳׳ס. שפתחה

 נותני על שלשה משמעותי, כלכלי בגורם מדובר
היצרנים. על ושליטה הכשרש

 איסור״סיסה
שוו״צית? למישלחח

 הידיעה את הפיץ בשווייץ יהודי ביטאון
 ירשו לא כישראל ששילטונות־הביטחון

 כוונתה כגלל לארץ, להיכנס שווייצית למישלחת
 בשיטחי האובלוסיה מצב את לבדוק

 פעיל־שלום עומד המישלחת בראש האינתיפאדה.
 בשווייץ. החי עילם, שרגא ישראלי,

 המעוררת הידיעה, את הכחישה לא הישראלית השגרירות
 החלמה שום התקבלה שלא רמזה אך בשווייץ, סערה
כזאת.

455
ההרו מיספר עקוב־מדם. היה השבוע

.12 גים:
דו מסר באפריל, 16ה־ הראשון, ביום

בש פלסטיניים התגים 341 על צה׳׳ל בר
 התגים כולל זה מיספר הכבושים. טחים
בלבד. חיילי-צה׳׳ל מית

 מיספר הגיע הזה׳׳, ״העולם ספירת לפי
.455ל־ ההתגים

פלסטי מקותת מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפיתט לפי התגים, 567 על ניים

ת התגים 386 • ומת צה׳׳ל חיילי מי
נחלים.

גאז. משאיפת כתוצאה התגים 74 •
ומהתחשמלות. ממכות התגים 45 •
 אח• מסיבות כתוצאה התגים 62 •

ת. ת

א עת נגד מיסעדות
 תל־ עיריית נגד למערכה יצאו בתל־אביב המיסעדות

אביב.
 לבג״ץ עתידה הגישו בכר ושבתאי בדאון אליעזר

 בסכומים אותם שמחייבים על־בד העירייה, נגד
 על שולחנות העמדת כגון להיתרים, גבוהים

 נופפת שעה ♦טל הפעלה חורף, סגירת המידרכה,
 נוספים. והיתרים בלילה
 של התעריפים של אחוזים 400 של בהעלאה מדובר
 ההיטל שעליית רורשש המיסעדנים הקודמת. השנה

המדד. לעליית תושווה
 לרשום ממנה המונע העירייה. נגד צדמגיעה הוציא בג-ץ

לסיסעדות. דו״חות

מידרדר העצירה מצב
 בכלא־ פלסטינית עצירה בולטה, טרי של מצבה
 להידרדר. ממשיך ממחלת־כבד, הסובלת השתן

 איבחון אין ועדיין הדסה בנית־החולים מטופלת היא
 בתביעה נשלחות העולם מכל עצומות למחלתה. סופי

 למען לעשות הוא גם מנסה אמנסטי לשיחרורה.
̂ שיחרורה.

הבינלאומי. האשה יום במרס, 8ב* נעצרה בולטה

בדרך המרכזית התחנה
 הסרט את יגזור קצב, משה ושר־התהבורה, היום. רחוק לא

 בתל־אביב. החדשה המרכזית בתחנה
 ושגבה במקום, בביקור השבוע שהיה קצב,

 אישי באופן ידאג בי הודיע בבנייד״ בהתקדמות
 מקרוב, הפרוייקט את ילווה שמישרד־־התחבודה

בבנייה. הבא השלב יתחיל חודשים 18 שתוך כדי

ש־׳ח! □מסו נוס:
 פותרי בין יוגרל ש׳׳ח 1000 של פרם

 כך על פרטים הזה״. ב״העולם התשבצים
 זה, בגליון המתפרפם לתשבץ צמודים
.40 בעמוד

 עיריית על לחץ להפעיל מתכוון הוא כי הודיע גם הוא
 השני בשלב גם להתחיל ליזמים שתאפשר תליאביב,

 תצטמצם השלבים, לשני חודשים, 54 שתחת כך בבנייה.
חודש. 40ל־ הבנייה

מינהל קציני קורס
 קציני של הראשון הקורם בצה׳׳ל הסתיים השבוע

המינהל־האזרחי.
 בשרזת־וזובד״ קצינים בו והשתתפו חודשיים, ארך הקורס
סגדמישנה. בדרגת

התפטר פפושדו
 רשת־מלונות מניהול התפטר פסושדו אלי

בארץ. ״סונסטה״
 שימעונה עם יגור שם לונדון. לטובת הארץ את עוזב הוא

 מנכ״ל שיהיה יואב, בנו, ימלא מקומו את שוורץ.
בארץ. ביותר הצעיר המלונאות

מעריך ךשחר3
 לייעוץ חברה בעל שהוא בן־שחר, חיים הפרופסור

 הכלכלי שוויה בהערכת אלה בימים עוסק כלכלי,
 של הזמנתו על־סי הקל״, ״יכץ חברת של

 המתעניין שמעון, סמי הבריטי המיליונר
ברכישתה.

 אלפי בעשרות גם החברה מחזיקה המיפעלש מלבר
הארץ. ברחבי דונמים

ל*ל״ץ נוסף אולפנוע
 השידורים אולפן האולפנוע, הצלחת בעיקבות

 להכניס התחנה מתכוונת גלי־־צה״ל, של הנייד
נוספת. גיידת-שידור לשימוש

 לגלי־צה״ל תאפשר לשימוש נוסף אולפנוע הכנסת
שונים. מקומות בשני הניידות את לפרוש

תחפושת רולטת
 בו שיש הקריות, באיזור שנים שש מזה נטוש צבאי בסיס

 לציבור. סכנה מהווה עריץ ומרגמות, פצצות של נפלים
 שהמקום למרות אך המקום, גודד שנה לפני רק

 ומשחקים ילדים נבנסיס עדיין סגור, כאיזור הוכרז
חיה. בתחמושת

 חבלני־מישטרד- בשיתוף לישראל. הקיימת הקרן עוניי
 חריש בו •ערכו ואף השטח, את לפנות באחרונה התחילו
 תיוותר לא חיה תחמושת ששום לוודא כדי עמוק,

_____________ במקום.

-התקד־ניב? וולויץ דליק
 בליבו. במיחושים חש וולניץ דליק
 לצבא. זר1ח אפריים של הצגת־בכורה שהסתיימה אחרי
 בערב. השישי ביום ושנערכה וולניץ, משתתף שבה

תל־אביבי. בבית־חולש וולניץ אושפז

של הבא הגליון
0 5 1 1 1 7 ר1ג 1

 הזה, הגליון כמו אחד, ביום הוא אף יוקדם
לפסח. האחרון לרגל

 במקומות־המבירה מצוי יהיה הגליץ
 ובכל לפנות-ערב, השני ביום בתל-אביב

ב השלישי ביום בארץ מקומוודהמכירה
בוקר.
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