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ת חו פי מתוכנן ה
אר 15ד־ בינו

 פיחות יבוצע לא האוצר תוכניות על־פי
 בינואר. 15ה־ לפני הישראלית הלירה כשער
 זה שבתאריד כעובדה נעוצה לכד הסיכה
 שיעור על־פי החדשה היוקר תוספת תיקכע
האחרונים. החודשים כששת המדד עליית
 יגרום הוא זה, לתאריך קודם הפיחות יבוצע אם

 בעליית ביטוי ויקבל קיצונית לעליית־מחירים מייד
לעובדים. שתשולם1 היוקר ׳תוספת ובגובה המדד

הכב הלחצים למרות מעוניינים, האוצר כלכלני
 עוד להרוויח האפשר, ככל דחוף פיחות לבצע דים,
שתי המחירים עליית תשתקף לא שבה שנה חצי
בתוספת־היוקר. הלירה מפיחות כתוצאה גרם

 המצב עקב כי הנמנע מן זה אין זאת, למרות
 הדרסטיים הצעדים כי יתברר ואם הנואש, הכלכלי
 השבוע יוחלט עליהם הזר המטבע הוצאות לקיצוץ

 אלא ברירה לממשלה תהיה לא - יועילו אל
יותר. מוקדם פיחות לכצע

ל מצבי□ ג ל
ם פיגועים חי ט ש כ

 צפוי הקרוב בעתיד כי מעידים שונים סימנים
 המוחזקים. בשטחים חבלה ומעשי פיגועים של גל

ה תחילת למועד הפיגועים מתוכננים הנראה ככל
 בהם התיכון, המיזרח בבעיית האו״ם בעצרת דיונים

אש״פ• משלחת כמשקיפה, לראשונה, תשתתף  לעולם להוכיח מהעד החבלה מעשי גל
ו השומרון כיהודה, אש״פ של מעמדו פי

להח כיסוי יש וכי מבוסם הוא עזה רצועת
ה הנציג הוא שאש״פ רכאט ועידת לטת
הפלסטינים. של והבלעדי יחיד

 הממשלה השבוע שנקטה החזקה היד מדיניות
 בגירוש לשיאה שהגיעה בשטחים, אש״פ תומכי כלפי

 להיות נועדה חוסיין, ■המלך ממתנגדי נכבדים ארבעה
לק כדי אחרות, פעולות במיסגרת מקדימה, פעולה

הצפוי. פני את דם

לון בו ר ז מ ה
ה ■צטיר ל ש מ מ ל

לממ יצטרף המר זבולון המפד״ל ח״כ
ימים. כחודש כעוד כשר-כלי-תיק שלה

 על זכה שלהם והשבחים המחמאות למרות זאת,
 ביכר המר לממשלה. שעבר בשבוע להצטרף סירובו

 המפד״ל, שרי שאר עם יחד לממשלה להצטרף לא
 מקווה הוא שר־הסעד. תפקיד לו שהוצע למרות
 צעירי בקרב הרוחות יירגעו ימים כחודש שבעוד

 התנגדות עוד :תתגלה לא ואז אמונים, וגוש המפד״ל
לממשלה. להצטרפותו
 בין הושג המר של צירופו כעניין סיכום

 וביניהם אחד, מצד המפד״ל לראשי המר
לדאש-הממשלה.

שד ם1די ■ומחק
ם שוי די מ ס ה
 החמור פסק־הדין .נוכח שהתעורר הציבורי הזעם

 יהודה הסמלים, שני על הצבאי בית־הדין שהטיל
 מאסר שנות לשבע שנידונו — ישראלי וחיים זדון

למלא סירוב באשמת המצרי מהשבי שובם אחרי

 להקלה הנראה ככל יביא — המילחמה בימי פקודה
השניים. של בעונשם  עתה מנהלים הצבאית הפרקליטות נציגי

 יצחק הירושלמי עורן־־הדין עם משא־ומתן
 כ- הסמלים. שני יטל סניגורם תוסיה-כהן,

נכו התביעה נציגי גילו המשא־ומתן מהדד
 הדיון בעת יותר גמישה עמדה להציג נות

או גזר-דינס, על הסמלים שני של כערעורם
 הציבוריים הלחצים שיופסקו כתנאי זאת לם

הסמלים. עם ההזדהות והפגנות
 עם יותר לדבר לא הוזהרו הסמלים מישפחות

 כי ייראה שלא כדי הפגנות, לארגן ולא עיתונאים
דעת־הקהל. בלחץ נעשה הפרקליטות בעמדת השינוי

ברן

שג ליד הצבאי הנספח של דירת־השרד רהיטי
לאחרונה. הוחלפו בוושינגטון ישראל רירות  ה־ של לצרביהם שהתאימו הרהיטים,

 ורב■ זעירא אלי האלוף הקודמים, ניספחים
 של בעיניו חן מצאו לא גור, מוטה אלוף

 אדן, (״כרן״) אברהם האלוף החדש, הנספח
חדשים. רהיטים במקומם לקנות הורה והוא

 המכונית את לקבל מוכן ברן היה זאת לעומת
 להכניס ביקש אולם מוטה, את בשעתו ששימשה

 אחרי דולרים. מאות כמה שעלו תוספות, כמה בה
 בתאו- קשה בצורה נפגעה היא שופצה, שהמכונית
נת־דרכים.
חדשה. במכונית זבה כרן

מועדון־־לילה
אלי שר י

ש ד בניו־יורל; ת
מיי־הלי• על משתלטים הישראלים

 למועדוני-הדי• נוסף ניו-יורק. של לה
נפ זד, בעיר הקיימים הישראליים לה
 כשם הנקרא נוסף מועדון השבוע תח

 המועדון של בעליו איסט.״ ״סברה
 והמלחין דג׳ואן ששון האמרגן הם

קדיכושיי. דויד
מבו במועד,ץ הישראלית התוכנית

 עזיקרי, עליזה הזמרת על־ידי צעת
 כמו- מופיעים בן דג׳ואן. שד ירידתו

רז. ורבקה גולדבלט הגן האמניס עדון ■:

א ■מחה ל
ח ר שו ק תי ר־ ש

סו החליט רכין יצחק ראש־הממשלה
בממשלתו. שר־תיקשורת למנות שלא פית
 לתפקיד מועמד שהיה למי השבוע להציע עומד רבץ

 שר־התיקשורת, סגן תפקיד את שחל, משה ח״כ זה,
בתיק. להחזיק ימשיך עצמו הוא בעוד

 להיענות אם הניראה, כפי החליט, לא עדיין שחל
 תפקיד את לעזוב אותו תחייב קבלתה אשר להצעה,

לצרכנות. המועצה יושב־ראש

ביטון צ׳ארל■
ה כ יוה1ח3 יז

חני להעניק המדינה נשיא עומד הקרובים בימים
 סעו־ השחורים, הפנתרים איש ביטון, לצ׳ארלי נה

בי שוטר. תקיפת בעיקבות עליו שהוטל נש־המאסר
 על- חתומה חנינה, בקשת שעבר בשבוע הגיש טון
כן. לעשות סירב שבעבר למרות ידו, עד להמליץ הוחלט כמישרד־המישפטים

 שר-המיש- קודמת. להחלטה כניגוד החנינה,
 להגיש הוא אף התבקש הילל, שלמה טרה,

טו סיבה תשמש אשר כיטץ, על חוות-דעת
 שר־המישפ• של הדיעה שינוי להסבר בה

כהו ייראה שהדבר מכלי זה, כעניין טיס
ללחצים. ובכניעה כטעות דאה

ה ע ח תבי ה ח1ל ר
חיס שדי מחו״ד ה

מ העלייה של כמעט המוחלטת ההפסקה נוכח
 היהודית הסוכנות בהנהלת ׳תועלה המעריב, ארצות
מדי בכל העלייה שליחי של במיספרם לקצץ תביעה

המערב. נות
 של העליה מחלקת שד השליחים עשרות

הח לאחרונה. תעסוקה ■חסרי הם הסוכנות
 שד ניכרים כסכומים עולה בחו״ל זקתם

מטכע-חוץ.
 הגדולות המיפלגות עסקני מתנגדים זאת למרות

 מעין קיצוץ שכן השליחים, מיספר לקיצוץ בסוכנות
המיפלגות. בשליחי ובראשונה בראש לפגוע עלול זה

מיד צב■ ו
ר טו ק ס הפרט■ ל

 צבי (מיל.) אלוף לשעבר, למודיעין המוסד ראש
 לו שהוצע התפקיד את יקבל לא זמיר, (״צביקה״)

ראש־הממשלה. במישרד
 לתפקיד שבועות מיספר עוד להמתין החליט זמיר
בעיניו. חן יישא אשר ממלכתי
 אחת את יקבל הוא כזה, לו יוצע לא אם

 הפרטי, הסקטור על-ידי לו שהוצעו ההצעות
וממשלתית. ציבורית מפעילות בדיל ויפרוש

ת צפויה ת ב ש על ה פ מי
ח ש חו ע הו מנ תי ב

מים־ של ועד־פועלי־המתכת בין סיכסוך־עבודה
ל להביא עלול המיפעל, הנהלת לבין תימנע, עלי

 ההנהלה כי טוען זעד־הפועלים המיפעל. השבתת
 כך עקב גרמה חתומים, להסכמי־עבודה מתכחשת

ההנהלה. לבין הפועלים בין מעורערים ליחסי־עבודה

ט שופ ורשאי ה
ר ט פ ת מ

 שופט עוזב מישרד־המישפטים, הכחשות למרות
תפ את ורשאי, אביגדור בת״א בית־מישפט־השלום

 חיים שר־המישפטים על־ידי הוכרח ורשאי קידו•
 בעיק־ למסקנה, הגיע •שצדוק מאחר להתפטר צדוק
 שד שהתנהגותו אליו, שהגיעו דו״חוח מת

 הולמת אינה בית-המישפט כאולם ורשאי
שופט. של מעמדו


