
 יקבל גח״ל
מישניים תיקים
 מסתמנת הקואליציה הקמת על המתנהל במשא־ומתן

ב החשובים התיקים את גח״ל יקבל לא לפיה נטייה,
לקבל. קיזזה אותם ממשלה,

 גח״ל שרי 5 יקבלו עתה, שנראה כמה עד
 ־ארבעה רק הקואליציה, כממשלת שיהיו

 תיק - בלבד אחד כביר תיק מהם תיקים,
והתעשייה. המסחר
 כשלב שמציעים התיקים שלושת •באר

ה תיק התחבורה, תיק :הם לגח״ל, זה
ה ממשרד שיופרד הפיתוח ותיק משטרה
 תיק בלי בשר יבהן בגין מנחם תיירות.

בממשלה.
 כפי יקבל שרף, זאב הנוכחי, והתעשייה המסחר שר

החינוך. תיק את לידיו הנראה

הסוציא ״המפלגה שיגרה שבוע לפני
 רשמי מבתב בצרפת המאוחדת" ליסטית
 עימה, יחסיה את מנתקת היא ובו למפ״ם,

 של הסיפוהיסטי במצע מפ״ם תמיכת לרגל
המערך.
 היא (פה־אס־או) המאוחדת הסוציאליסטית המפלגה

 דה־מיהזיל קוב את שהביס האיש רוקה, של מפלגתו
 בשמאל עולה לכוכב והנחשב האחרינות, בבחירות
הצרפתי.

 הפלסטיני השחרור ארגון
באדם מעמד יתבע

 ב■ בכדה מערבה השנה צפויה לישראל
 יתבעו שמדינות-ערב אפשרות נוכח או״ם,
 השחרור כארגון האו״ם של רשמית הברה

 מדינת של הרשמית בנציגות הפלסטיני
פלסטין.

להע יצליחו ערב מדינות 15ש־ סיכוי כל אומנם אין
בפלס כלשהי הכרה העצרת של הקרוב במושב ביר

ההס במערכה זה צעד לנצל מתסזנים הם אולם טינים,
ישראל. נגד ברתית

יעקוב בזכרון גרמנים

 - נובחים הכלבים
עוברת השיירה

ת ח ה ת מ ס ם תיערך זו סי שי ביו מי ה, ח  ז
שעה ,20.11.69 ת ,21.30 מ ב סי לפעי נצחון מ

ם שתתפו לי ת במיבבע שה רו חי סת הב ול לכנ
ת וועידת רו ד ת ס ה ה העולם של ה  כוח — הז

ם חדש. קו מ ״, מועדון :ה ה ל א ק ס  מר- רה׳ ״
תל־אביב. ,10 מורק
ם כל לי ק שלקחו הפעי  — במיבצע חל

ם מני ה מוז !בז

 הדרישות הענף. פועלי של באיגוד־הארצי עתה הנדונות
 התנאים להטבת תביעות מלבד אחוז, 20ל־ 10.בין נעות

וכדומה. קביעות, הסוציאליים,
 דרגה־ קביעת על מדובר שהועלו, הדרישות יתר בין

 של בשכר־יומי פלוס, מעולה — חדשה מיקצועית
 השכר־ — ל״י 25מ־ יותר קצת לעומת ל״י, 33מ־ למעלה
 אין זו, דרישה תתקבל אם עתה. ביותר הגבוה היומי

לדר הבנייה עובדי רוב יעלו שנה־שנתיים שתוך ספק
יותר. ־ גבוהות גות

העוב מן נובעת הבנייה חוגי של דאגתם
 40ד- מתקרב שכר-העכודה שמרכיב דה,

 בהתחשב הבנייה. הוצאות מסך-הבל אחוז
 ההוצאות גדלו האחרונות ♦טבשנתיים כבך

 הרי אחוזים, כעשרה לפחות השבר כסעיף
 לגרום. עלולה סבירה כלתי שכר תוספת בל

ב הבנייה המשך את שתסכן להתייקרות,
הנוכחיים. ממדיה

 מזימה עוד
 פרלמנטרית

פה לסתימת
 מצר הצפויים הראשונים הצעדים אחד

 הש- בכנסת וגח״ל המערך סיעות הנהלות
 הקטנות. הסיעות של נוסף דיכוי סיעית:
 של דראסטי צימצום העיקרית: הכוונה

 הכוה של הפרלמנטרית הפעולה אפשרויות
החדש.

הכנסת: בתקנון שינויים שני יוצעו כך לשם
 הרשות מהצבעה הנמנע לח״כ תינתן לא להבא •
 ת6בכנ הצליח זה, תכסיס על־ידי הימנעותו. את לנמק

ב רשות־הדיבור את ליטול אבנרי אורי ח״כ השישית
זו. זכות ממנו נשללה שבהם וויכוחים

 כל אשר השאילתות מיספר של מיכסה תיקבע <•
 העלאת — אחרות זכויות שתי להגיש. רשאי ח״כ

 הוגבלו — פרטיות והצעות־חוק היום לסדר הצעות
 השאילתות מוסד רק השישית. בכנסת שרירותית בצורה

 נושאים אלפי להביא החדש לכוח ואיפשר נפגע, לא
 חופש הגבלת עם השונים. השרים של ליבם לתשומת

 לגמרי כימעט לסתום גח״ל—המערך ברית מקווה זה,
החדש. הכוח של פיו את

הסטודנטים
 ירושלים באוניברסיטת

שיתוף.בהנהלה דורשים
ב העברית האוניברסיטה של הסטודנטים הסתדרות

 האוניברסיטה הנהלת עם למאבק מתכוננת ירושלים
ובסינאם. ההוראה בוועדות נציגיה לשיתוף בדרישה

 של דרמתית בישיבה נפלה זו מפתיעה התפתחות
 נטו לכן שקודם אחרי הסטודנטים, הסתדרות מועצת

האו רקטור הצעת את לקבל ההסתדרות הנהלת אנשי
ובסינאט. בוועדות בלבד משקיפים של למעמד ניברסיטה

 דרש ג׳, שנה משפטים תלמיד גופר, דב הסטודנט
 הצעת את לקבל לא במועצה דיבור זכות בעל כחבר

התקב התנגדות, ללא קולות, 14 של ברוב הרקטור.
 עם לייצוג הדרישה על למאבק לצאת ההחלטה לה

האוניברסיטה. במוסדות אקדמאיות הכרעה זכויות

סערה מעוררים
 קבוצת של החלטתה נוכח ציבורית סערה צפויה
 שוורץ דורה פנסיון את מכבר לא שרכשה גרמנים,

 על כנסייה. להקים בזכרון־יעקב, נוסף אדמה ושטח
שרכשו. האדמה

 התייקרות צפויה
בבנייה

 את בדאגה לאחרונה רואים והבונים הקבלנים חוגי
,פועלי־ד,בניין שכר של גלובאלית להעלאה הדרישות

 יתבעו בנקאים
 הריבית העלאת ביטול

קצרי-מועד על
איג על הריבית העלאת ביטול יתבעו בנקאיים חוגים

 שעבר. כשבוע לתוקפה שנכנסה קצר־מועד, מילוזה רות
 לשמור הממשלה מדיניות במיסגרת נעשתה ההעלאה

אמצעי־התשלום. וויסות במשק, היציבות על
 תוכנית כל אין ההעלאה לאחר כי טוענים, הבנקאים

 בגלל בעיקר בקצרי־מועד, להתחרות יכולה חיסכון
 הקצר־ בגלל נוספת: טענה יותר. הגבוהה הריבית שיעור
 ובמילווה מאחר בתעשייה, מלהשקיע רבים יימנעו מועד

 בעוד סיכון, ללא גבוהה, הכנסה להם מצפה קצר־מועד
מס־הכנסה. לשלם יש בתעשייה השקעה שעל

הודורה בנאצר חישרארי הרפואי הבויפור
הון (קאריקטורת צרפתי) בעי


