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 וההכחשות ההרגעה הצהרות כל למרות
האו וראשי הממשלה שרי מפי הנמרצות

 יהיה לא כי ההכרה ומתגבשת הולכת צר,
 הישראלית. הלירה של נוסף מפיחות מנוס
 עד שר־האוצר ממתין הידיעות אחת לפי

הי השער את תיקבע בריטניה שממשלת
 ביום ששעריה שטרלינג, הלירה של ציב

ניידים.
 שר של בהצהרתו למצוא ניתן זו למדיניות רמז
 בו עיתונאי בראיון בר־לב חיים והתעשיה המיסחר

שטר הלירה לייצוב עד ממתינה הממשלה כי הצהיר
 כולל מנויטאריות, מסקנות תסיק אז ורק מחדש לינג

הפיחות. בעניין
 הלירה, של שערה יועמד הנראה בכד

יש לירות חמש על הנוסף, הפיחות אחרי
הדולר. תמורת ראליות
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מפל בצמרת כי גורסת עקשנית שמועה
יש ״בנק נגיד כי הוחלט בבר העבודה גת

 פנחס שד יורשו יהיה זנבד, משה ראל״,
מ ספיר יפרוש כאשר כשר־האוצר, ספיר

הכ הבחירות אחרי הנראה בפי תפקידו,
אות.

 מישרד צמרת ואת זנבר את מכין כבר עצמו ספיר
 נוהגת מישרד־האוצר צמרת החדש. למינוי האוצר

 ה־ בענייני זנבר עם להתייעץ האחרונים בשבועות
 זנבר למעשה קובע לאחרונה כי הטוענים יש מישרד.

האוצר. מדיניות את
 של הפוליטי נאומו את להבין אפשר זה רקע על
 לתוספת מסכים הוא כי הכריז בו שבוע, לפני זנבר
נו חריגות יהיו שלא בתנאי .3/>0 של בשיעור יוקר
 סבירות אינן זו מעין הכרזות שכר. בהסכמי ספות
 מעל להתנשא מתפקידו אשר ישראל בנק נגיד לגבי

במשק. לחיכוכים
 ספיר פנחס עם וגמור מנוי הנראה כפי

בק כשר-האוצר לכהן עוד לחמשיר שלא
 מן כשר לכהן ימיטיך אפילו הכאה, דנציה
בממשלה. המניין

ם טי כ ש מ ר־ ש ש חד
ף סו ה ב שנ ה

 אחרי חדש שר־מישפטים ממינוי מנוס יהיה לא
 תחליט העבודה שמפלגת לוודאי וקרוב הכנסת פגרת

השנה. סוף לפני על-כך
 סיכוי אין השונות, לשמועות כניגוד

 החוץ מן איש — צנחן זה לתפקיד שיכנס
 כהוגי העבודה. מיפדגת משורות יבוא שלא

 התפקיד כי ההכרה גברה לשעבר מפא״י
 או אחרת, למפלגה למסרו מבדי מדי חשוב
העבודה. כמיפדגת אחרת לסיעה

 חיים ח״כ — אחד רציני מועמד רק ישנו למעשה
 מינויו לגבי ההיסוסים הגוש. מועמד גם שהוא צדוק
חב מידי גבוה מירחה שכר שקיבל העובדה מן נבעו
 תיפחת העובר הזמן שעם מקווים אך ממשלתיות, רות

זו. בנקודה הציבור רגישות

□ ״ ח ד הקיצו!״□ ה
ק ■טשיבו ב א הי ל

לוי שלמה ישראל אגודת ח״כ הצעת על בהצבעה

 תיגמר לא ההלכה, לפי בגיור רק ההכרה בעניין רנץ
הקואליציוני. המשבר פרשת

כנו לטיפול שהוקמו החרדיים הוועדים
 ה־ חיי את למרר להמשיך מתכוננים שא

 לבוחרים להוכיח כדי הבהירות עד מפד״ל
הדת. כעקרונות בוגדת המפד״ל כי הדתיים

 שר־ נגד נוספת חזית תיפתח זאת לחזית במקביל
 ילחצו במפד״ל שונים חוגים כאשר בורג, יוסף הפנים

 בידיו שמחזיק מי כיהודי ירשום לא כי להצהיר עליו
רפורמי. גיור תעודת

ל יוכן ד מו
שלים נוף של ירו
 תנאי שהוא לאביזר לבסוף תזכה שירושלים יתכן

 כל של מודל סביר: עירוני תיכנון לכל מוקדם
לב יהיה ניתן ושבעזרתו מחשב, בעזרת שיוכן העיר,

חשוב. בניין כל של התוכנית את חון
 יידריט כזה, בניין להקים •טירצה מי כל
ה פני על שתונח מתייקת, תכנית להכין
כך. על ולהעיר לראותו יינתן ולקהל מודל,

 של לוועדה נסתבר כאשר עלתה לכף הדרישה
 כמה לפני כבר כי הייאט, מלון בפרשת הדנה הכנסת,

 יצא לא הדבר אך כזה, מודל להכין דרשו שנים
 אלף 700 הוצאת את אישר לא שאיש מפני לפועל
לכך. הדרושות הל״י,

כאלה. מודלים קיימים בעולם רבות בערים
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ה בימים תצומצם פאן־לון הבנין חברת הנהלת
 החברה מנכ״ל בין ההסכם על־פי לחצי, קרובים
 את שרכשה שטרן, קונצרן להנהלת אברון, אפרים
החברה. מניות מחצית

ה מחצית את שרכש הבריטי המיליונר
 מאז לראשונה לארץ, להגיע עומד חכרה

 ״פאן־לון״, מנהלי עם הראשונות השיחות
 על אישית לעמוד כדי הקרוב חמישי כיום

ש נתונים פי על החכרה של הכספי מצבה
עבורו. מכין מיוחד צוות

 צימצומים לעריכת תנוצל בארץ שטרן של שהותו
בזעזועים. מלווה תהיה שלא בצורה החברה בהנהלת
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 לחברות להתיר הביטוח על המפקח של החלטתו

 הביטוח סכום את לשלם הרכב מבעלי לתבוע הביטוח
בתשלומים כה עד מקובל שהיה כפי ולא מראש,

? מפכי׳ל ה ר ט ש מ ה
...........................

 רב־ המישטרה, מפכ״ל של פרישתו כי נראה
 שישה בעוד רק לתוקפה תיכנס קופל, פינחס ניצב

 ממלא למצוא מאמצים ייעשו אז עד חודשים.
שנים. שמונה בתפקידו שכיהן לקופל, הולם מקום

 מחוגי קופל של יורשו יבוא לא הנראה ככל
 כי הדיעה והולכת מתגבשת בממשלה המישטרה.

 הצבת לשם קופל של התפטרותו את לנצל יש
יש למישטרת חדשה תדמית שייצור חדש, מפכ״ל

 במית־ ויפתח חדש דם בה יחדיר הכושלת, ראל
והאלימות. הפשיעה גלי נגד קפה

 אלוף :לתפקיד המוצעים אלה בין
(״אריק״) אריאל האלוף הדרום פיקוד

מהם
 ראש לפקוב, חיים (מיל.) רכ׳־אלוף שרון,
 ־־־־״־ אחד אף יריב. אהרון האלוף אמ״ן
הסכמתו. את נתן טרם

 הנראה כפי יוחלפו המפכ״ל עם יחד
כמישטדה המחוזות מפקדי כל נם

 העלאה למעשה מהווה הביטוח, שנת במשך לשיעורין
 האחרות להעלאות נוסף הביטוח, במחיר 100ס/ של

הביטוח. לחברות שהותרו
 הכרות נוהגות החדשה המדיניות לפי
 לשלם למבוטחים לאפיטר מעתה גם הביטוח

 אולם חודשיים. בשיעורים הביטוח דמי את
 סכום הלוואת יטל בצורה זאת עושות הן

 לשנה, 20* של כריבית למבוטח הביטוח
 ליותר עד מצטברת לשיעורין ובתשלומים

השנתי. הביטוח מסכום 10מ-*

שערוריה
והנערה הרע הטוב,

תון העוד□ ח ת ד ה נג
מכון !■וג״ט ב
 המוסד וינגייט, מכון של המדעי המנהל

 אורי הד״ר הגוף, לתרבות כישראל המרכזי
נו הולמת בלתי התנהגות בי הוזהר זמרי,
מהמכון. עיטוריו להביא עלולה מצידו ספת

 סביב ממושכים בירורים בתום ניתנה ההתראה
 את שהאשימה המוסד מעובדות אחת של תלונתה

 במיסגרת הפרשה את לברר הוחלט בתקיפה. זמרי
התקרית. פירסום את למנוע כדי פנימית מישמעתית

ם ״פני1 מי הס
 העוסקים סמים סוחרי של מיספרם והולד מתרבה

 בארץ. הסמים מכירת במרכזי מזוייפים סמים במכירת
 במיוחד למכור, המתיימרים באנשים הוא המדובר
 בצבע סוכר ומי קמח של תרכיז ולצעירים, לתיירים

פרודרמול. או ל.ס.די. כדורי היו כאילו ורוד,
נפ שעסקיהם הוותיקים, הסמים סוחרי

עומ התרמית, מעשי גילוי של רקע על געו
ה זייפני נגד קיצוניות פעולות לנקוט דים

 האלימות שלפעולות הנמנע מן לא סמים•
חמורות. תוצאות תהיינה


