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 הדירה כשער פיחות כי הנמנע מן לא
 ספורים שכועות תוך יבוצע הישראלית

כיותר.
יבו לא הישראלי במשק רבים שלהערכת למרות

 לכנסת הבחירות לפני הלירה בשער הפיחות צע
 למנוע תשתדל שהממשלה משום ,1973 בנובמבר

 אפשרות שישנה הרי במשק, זעזועים בחירות בשנת
ביותר. הקרוב בזמן הישראלית הלירה לפיחות מעשית

 החלטה קיימת בכר כמישרד־האוצר
 לשער הישראלית הדירה שער את להצמיד
כ פיחות יכוצע באשר שטרלינג. הדירה

אוטו פיחות יכוצע האנגלית, הלירה שער
 כעכר גם הישראלית. הלירה כשער גם מטי

 פיחות אחרי מיידי פיחות ישראל עשתה
שיעור. וכאותו הכריטית הלירה

האי השוק מדינות לחץ גובר האחרונים בשבועות
 שלהם, הלירה את לפחת בריטניה על המשותף רופי
 חודשים מיספר עוד להמשיך מבקשים האנגלים בעוד

 אולם הדולאר. לעומת שטרלינג ללירה נייד בשער
 בזמן ללחצים ייכנעו האנגלים כי טוענים מומחים
מתי. רק היא השאלה ביותר. הקרוב

 קרום לפיחות המוכהקים הסימנים אחד
היש כשוק השחור הדולאר מחיר הוא

 צפויים לזעזועים ככרומטר המשמש ראלי,
 עליה חלה האחרונים כימים המטכע. כשער
ה כישראל. השחור הדולאר כיטער ניכרת

 ל״י 4.30 על בה עד שעמד השחור שער
 עדה ל״י) 4.20 שד הרשמי השער (לעומת

הע למרות וזאת הדולאר, ל״י 4.55ד־ עד
לחו״ל. ליוצאים מטכע־החוץ קיצכת לאת
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לתבי ספיר פנחס שר־האוצר של כניעתו
 שברם את להעלות והסכמתו המורים עות

 שד גל אחריה תגרור ,450/0כ־ של כשיעור
 שתהיינה שונים חוגים מצד שבר תכיעות

 חיי את לשבש העלולות כשכיתות מלוות
הישראלי. המשק

 שיתבעו ולמהנדסים, האקדמאים לעובדים בנוסף
השי עובדי גם לחצו יותר, גדולות שכר תוספות עתה

 שכן דרישותיהם, את לקבל המדינה בשירות רותים
 יעיל נשק הוא בחירות בשנת השביתה שאיום הוכח

ביותר.
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עו אכרהם ח״ב של מעשיו עד הגילויים
 ההסתדרותית עובדים״ ״שיכון כחברת פר

 כהסתדרות ככנסת, סוערים לוויכוחים יגרמו
העבודה. וכמיפלגת

בחב שילטונו את מנצל עופר כי הטענה תישמע
 העבודה, במיפלגת שררה בעלי לשחד כדי השיכון רת
 ולקדם במיפלגה השילטון את בידו לרכז מנת על
הנידון). (ראה שלו האישית הקריירה את

היס לתגובות עופר אברהם נתפס כבר בינתיים
 מוקד התוכנית במסגרת העלובה הופעתו אחרי טריות.

 על פרועות בהשמצות עופר הגיב השבוע, בטלוויזיה
 של הדירות לחלוקת בקשר נגדו שהועלו ההאשמות

הצמרת. אנשי של לקרוביהם עובדים שיכון
 משה ח״ב שד דמותו תכלוט זה כהקשר

 כמיפדגה חיפה סניף על שהשתלט ורטמן,
מעו היה ורטמן חושי. אכא שד מותו מאז
נת כאשר ״אוטוקרס״, פרשת בגילויי רב

מס עכשיו כהנחה. מכונית קיבל כי בדר

מיו שהיתה דירה קיכל הרווק כנו בי תבר
 שחוסר כשעה וזאת חדשים, לעולים עדת

העליה. את מסבן הדירות
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הקלי תיק את לתכוע עשוייה המפד״ד
הבחי אחרי שתורכב הכאה בממשלה טה

 עסקני •טל כבנס השמינית. לכנסת רות
 דרייטה הועלתה השבוע שהתקיים המפד״ל

לרא כמיוחד נוח יהיה הדכר כמפורש. זו
 הרוצים כמפד״ל, השלטת הקואליציה שי
 ויפנה שר-הקליטה יהיה בורג יוסף הד״ר בי

רפאל. יצחק לד״ר הפנים תיק את
 נטייה תחיה העבודה מיפלגת ראשי שבקרב נראה
 המפנדי, השר כישלון נוכח המפד״ל לתביעת להיענות

 את לצרף מפ״ם החלטת המישרד. בניהול פלד, נתן
 מוסברת שר־הקליטה, כסגן למישרד רוזן שלמה ח״כ

המישרד. ניהול את לחזק ברצון
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 של המועמדים ברשימת מפ״ם מקומות על המאבק
מפ״ם. ועידת כינוס ערב החל, כבר לכנסת המערך

 השבוע הנפתחת מפ״ם ועידת כי לוודאי קרוב
 ייאסר כי הארצי, הקיבוץ מועצת החלטת את תאשר

 שתי מאשר יותר נבחר במוסד לכהן מפ״ם נציגי על
 בכנסת מפ״ם של הח״כים שבעת מתוך קדנציות.

 :ראשונה תקופה בכנסת מכהנים שניים רק השביעית,
 וחייקד, במיפלגה הימני האגף על הנמנה זכין, דב

 הח״כים יתר כל במפ״ם. השמאלנים מראשי גרוסמן,
הח את הוועידה תאשר אם מהכנסת לפרוש יצטרכו

הארצי. הקיבוץ לטת
ל תאשר מפ״ם ועידת כי ודאי במעט

 ככהונתם להמשיך חזן ויעקב יערי מאיר
שלדטה יתפנו מכך בתוצאה כנסת. כחברי

 הח״כים כמקום כמפ״ם, ריאליים מקומות
זועכי. עזיז ועכדול ארזי ראובן רוזן, שלמה

 (יודקס) מאיר ייכהר רוזן שכמקום נראה
כמז יערי מאיר את להחליף העומד תדמי,

 עשוי זועכי כמקום של׳מפ״ם: הכללי כיר
 איב■ כנצרת מפ״ם ועסקן העיתונאי להיבחר

ית ארזי שד מקומו על ואילו •טכאט, רהיט
כ תומכת הצמדת כעוד אישים. במה חרו

 המרכזת הוועדה חבר יודין, יהודה מועמדות
 תל־אכיב סניף מתנגד כתל-אכיב, מפ״ם של

 השולט נתנזון צבי את ומעדיף זה למינוי
הסניף. כמנגנון
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 המפד״ל ח״כ כי האפשרות לבירור מגעים מתנהלים
 ממישרתו וסולק שר־החינוך סגן שהיה מי שאקי. אבנר

 בראש יוצב יהודי, מיהו בפרשת הצבעתו בעיקבות
ל בבחירות השחורים הפנתרים של עדתית רשימה

השמינית. כנסת

 כ־ השכוע החליטו השחורים הפנתרים
 ללכת כירושלים •טנערכה הארצית וועידתם
 שאקי לאבנר גם דכחירות. עצמאית כרשימה

 מה יש לשאקי אולם דומות. כוונות יש
 מדו־ הרבי כי נראה בסף. :לפנתרים שאין

 לאוייב האחרונים כחודשים שהפך ==יץ׳,
ש קרן להקים מתכוון המפד״ל, של מושבע
 עתה שאקי. שד לריטימתו כספים תאסוף
 לשאקי המוכטח הכסף כין לקשר מנסים

הפנתרים. דכין
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 תנועה פקקי' צפויים הבא מהשבוע החד
 צפון, מכיוון לתל-אכיב בכניסה חמורים

 מתחת מנהרה לסלילת העבודות יחלו כאשר
ה תל-אכיב את שתחבר הירקון, לגשר

ככדי. שיכון עם מערבית
 הבנייה עבודות אבל ייסגר, לא אומנם הירקון גשר

התנועה. את לשבש עלולות חודשים כחמישה שיימשכו
 עומדת העבודה, את המבצעת איילון, נתיבי חברת

 יד־אליהו את שיחבר מהיר כביש בסלילת להתחיל גם
 מסילת־הרכבת מסלול לאורך ושייסלל הרצל, רחוב עם

הישנה.

ת עובד■ ר ב ל ח מ ש ח ה
ם די ג חו ד מ ע מי ע ל

 עמיעד, אריאל תל־אביב עיריית ראש לממלא־מקום
 למנכ״ל כמישנה לינואר בראשון להתמנות העומד
נעימה. לא הפתעה צפוייה החשמל, חברת

 כעי־ שפורסם דמה כניגוד בי התברר
 החכרה כמנכ״ל מינויו יאושר לא תונות,

.1073 •טנת כסוף
 אומנם החליטה החשמל חברת של המנהלים מועצת

 כמנהל בלוד אברהם המנכ״ל את יחליף עמיעד כי
נציגי התנגדות בגלל אולם ,1973 שנת בסוף כללי

 מלקבוע ההנהלה נמנעה החברה במינהלת העובדים
בכתב. זו החלטה

 לממש ההנהלה תרצה כאשר כי נראה
 עלולה היא בתוכה, הכלתי החלטתה את

 שד למינויו המתנגדים כעובדים להתנגש
כמנב״ל. עמיעד
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שבאי מסאןניקאנדרו הגרים פרשת
הטל עכור תעודתי כסרט תוסרט טליה,
וויזיה.

 נידח, הררי בכפר ששכנה המופלאה הגרים כת
 איש בידי השנייה העולם מילחמת בתום התגלתה
 עלייתם למען שפעל לפיד, פנחס העברית הבריגדה

 עלמה במושב הגרים יושבו בשעתו לארץ. הגרים של
 פני על התפזרו השנים שבמרוצת אלא העליון, בגליל

ובירושלים. ברמלה בעיקר וריכוזיהם הארץ כל
 עוזי של בניהולם עידן חברת על־ידי שיופק הסרט,

האי בכפר גם השאר בין יוסרט כ״ץ, ואבשלום פלד
הגרים. באו ממנו המקורי טלקי


