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בקרוב? ל1גד פיחות
 על עקשניות שמועות רווחו השבוע בסוף

 קביעת ועל אחוז, 40 של בשיעור קרוב פיחות
לדולר. שונים שערים

 של בטלפונים הופצצו ובנק־ישראל מישרד־האוצר צמרת
 נכונות את לברר שביקשו רבים, וכלכלה משק אנשי

השמועות.
 ׳ הריעה רווחת עדייו החד־משמעיות ההכחשות למרות
בקרוב. צפוי כזה שצעד

 שד אולטימטום
לפרס מפ״ם

 לא כי פרס לשימעון להודיע עומדת מפ״ם
 לאומית, אחדות לממשלת פנים בשום תצטרף

בראשה. יעמוד פרם אם גם
 להסכים עומד שפרס מפ״ם של אמונתה רקע על בא הדבר

 יהיה שהוא בתנאי הממשלה, בראשות רוטציה של לרעיון
 תהיה לא מפ״ם אם סיכוי לכך אין הראשון. ראש־הממשלה

המערך. מן חלק
 אותה, שהכניס שריד, יוסי כלפי מרירות שוררת במפ״ם

 בממשלת־ לתמון לה קרא כאשר מביך, למצב לדעתה,
אחדות.

אד ,מחתרת  אברבנ
תל־אביב ברדיו

 מנהלת בין שוררת קשה יריבות
 ישראל״ ,.קול של החדשות מחלקת

 בכירים וכתבים פרנקל, שרה בתל־אביב,
בקריה. ברדיו

 מים־ לענייני כתבת לשעבר פרנקל,
 חמש שהתה לחרות, המקורבת למת,
 לענייני כקונסול בארצות־־הברית שנים
 לתפקידה נכנסה קצר זמן לפני רק עליה.

 ניסיון. בתקופת עדיין והיא החדש.
 הכתבים וביו בינה היחסים מערכת

 האשימו והללו קצר, זמן בתוך התערערה
מיקצועית. באוזלת־־יד בפניה אותה

 מים שפכו יריביה המאבק. החריף עתה
 לכיסא סיבות הצמידו שולחנה, במגירות

 של סימנים והטביעו יושבת היא שעליו
בחדרה. הקירות אחד על מאיימת כף־יד

 זכו זו פסיכולוגית מילחמה בעיקבות
 שם על אברבנאל״, ״מחתרת לכינוי יריביה

בבת־יים. הפסיכיאטרי בית־־החולים
 מעורר תל־אביב ברדיו הנעשה
 ומנהל ברשודדהשידור, רבה התרגשות

 הפרשה אחרי עוקב לב־ארי, גידעון הרדיו.
מקרוב.

ל״1״רפ קפץ ע1מד
 במושב איתן רפאל״רפול״ טעה במיקרה לא

 להצהיר כדי ממקומו וקם הכנסת של הפתיחה
 בורג, יוסף יושב־הראש, ירא כאשר אמונים,

 מחרות. איתן מיכאל של בשמו
 זו עובדה שחשף מי כבד־שמיעח. הוא רפול
וייצמן. עזר היה הכנסת ישיבת אחרי

יהודים תמורת קולות
לנפתלי יש ססק־היתולית ספק־רצינית הצעה

 המערך): (מטעם10ה־ הכנסת ח״כ בלומנטל,
 להקמת רק״ח לקולות להיזקק יסכים שהמערך

 ברית־ של הסכמתה תמורת צרה, ממשלה
 להגר יהודים אלף 50ל־ לאפשר המועצות
לישראל.

מתארגן רבץ
 גלויה בהתקפה קצר זמן בתוך ייצא רבין יצחק

 בהרכבת יבשל הוא אם פרס, שימעון על
 הראשון. השיחות בסיבוב הממשלה

 לו שנודע אחרי לקרב, לצאת ממהר רבין
 פרם. את לתקוף הוא אף מתכוון גור שמוטה

 את יאבד הוא כזה שבמיקרה חושש רבין
 לפנות תתבקש שהצמרת אחרי להישרד, הסיכוי

מקומה. את

 נגד המפד״ל
תחנוח־הדללו

 הציגה שהמפד״ל האולטימטיביים התנאים אחד
 להצטרפות כתנאי המערך, ראשי לפני

 סגירת היה פרם, שימעון בראשות לקואליציה
בשבת. הפועלות תחנות־הדלק כל

 את מייד דחו לא המערך אנשי המפד״ל, ראשי להפתעת
הדרישה.

ביח־דין
!למוסד לשב״ב

 את מינה נימים, משה שר־המישפטים,
 בעבירות שידון בית־הדין, חברי עשרת

 שירות*הביטחון עובדי של מישמעת
 ולתפקידים למודיעין והמוסד הכללי

מיוחדים.
 מנור, עמום יהיה השופטים אחד
 יהיה אב־בית־הדין השביב. ראש לשעבר
שבתאי. יצחק המחוזי השופט

הבא. בשבוע לתוקפו ייכנס המינוי

בקולומביה עסקים
 קישרי■ את העמיקו מישראל ומתווכים חברות

הולומביה. ממשלת עם המיסחר

איבצן נגד שדולה
 הכנסת ח״כי בין שדולה מארגן שליטא בני הליברלים ח״ב

 השדולה איבצן. אריה המפכ״ל, פיטורי את שתתבע ,11ה־
במישטרה. אג״ם ראש בר, צבי בניצב להחליפו תדרוש

ביטחתית הצרחה
 כאחרונה זוכה רגיש ישראלי ביטחוני מיבשור
רבה להצלחה

 בגבולות תקינותו את הוכיח שכבר המיכשור,
אחרי ישירות בקרוב יימכר הארץ,

 נציגות שם לפתוח החליט הישראלי שהיצרן
■מיסחרית.

פואד חותר לאן
 שוררת לא בן־אליעזר ובנימין(״פואר") וייצמן עזר בין

 לקואליציה. ללכת יחד חייבת מי עם בשאלה אחדות־דעים
 בראשות לממשלה בהצטרפות תומך פואד

צרה. ממשלה זו תהיה אפילו הליכוד,

 ישראליים סוחרי־נשק
האנגלית בטלוויזיה

 וי.״) טי. האנגלית(״אי. המיסחרית הטלוויזיה
 סוחרי־הנשק על מקיפה תחקיר כתבת מכינה

 בעולם מרכולתם את המוכרים הישראליים,
השלישי.
 חדש מידע תכיל בקרוב, שתשודר הכתבה,

ומפתיע.

 נחקרים ישראלים
בלונדון

 ארוכות באחרונה חקרה לונדון מישטרת
 קבע. דרך בעיר המתגוררים ישראלים, שלושה

 למרכז בהברחת־נשק חלקם על נשאלו הם
 לספנות, בחברה שותפים השלושה, אמריקה.
 חודשיים לפני שנתפסה לספינת־נשק קשורים

סיציליה. בחופי
 וכך בסוד, הישראלים של שמם נשמר זה בשלב

עצמה. החקירה עניין גם

 תקף הנשיא
צלמת־עיתונחז

 תקף מייצוג, חיים המדינה, נשיא
 בבית־ השבוע שהמתינה צלמת־עיתונות

 ליד בתל־השומד, שיבא שם על החולים
אורה. אשתו, אושפזה שבו הביתן

 לצלמו כדי לבואו המתינה הצלמת
 רגלה את שנקעה רעייתו, אצל ביקור בעת

 הבחין הרצוג קל. לניתוח ואושפזה
 רץ רעייתו, של חדרה ליד בצלמת

 המצלמות שתי את בכוח משך לקראתה,
 רם בקול ודרש צווארה על תלויות שהיו
רעייתו. ואת אותו לצלם תעז שלא

 הצלמים עם הרצוג של יחסיו
 לבית־הנשיא, המוזמנים הירושלמים,

 הללו חודשים. כמה לפני כבר התערערו
 צילום על מאורגן חרם הטלת בזמנו שקלו

 סנה שהרצוג אחרי במישכן, אירועים
מעליבה. בצורה אליהם

 שוקלים האחרונה, הפרשה אהרי עתה,
 מערכת את שוב הירושלמים הצלמים
בית״הנשיא. עם יחסיהם

מהמדיב יפרדו הקצינים
 רוני במחתרת, הקשורים הקצינים ששני נראה
 מדיהם. את להסיר יאלצו לווייתן, ושלמה גילה

 מישפטע לסיום עד להמתין כוונה כל אין בצה״ל
אז. עד לשרת להם ולאפשר

באוצו התפטרות איזמי
 איים פוגל, אהרון התקציבים, על הממונה

 מאמצי־שיכנוע אחרי בו חזר אך בהתפטרות,
שר־האוצר. עליו שהפעיל כבירים,

 ממישרד למישרד פוגל את להביא הצליח כהן־אורגד יגאל
 הסביר פוגל הקרובה. חברותם בזכות בכלל פרטית

 דרמאתיים כלכליים צעדים בנקיטת המתמשכת שההמתנה
 היתה התפטרותו המשק. הבראת בסיכויי אנושות פוגעת
לכהן־אורגד. קשה מכה מהווה

 מאיימים חרדים
קורק שיני על
 העיריה, לראש להודיע דאגו ירושלמים חרדים

 יוכל שלא כדי שיניו את ישברו שהם קדלק, טדי
לאכול.
 בירושלים במיסעדה שאכל קולק, על הזועמים החרדים

 בעיר העבודה מיפלגת לראשי פנו באב, התישעה בערב
לו. הראוי העונש זה כי והסבירו

דרום במחוז שינרים
 מישטרת מפקד קומפורט, רחמים תת־ניצב

 יתמנה תפקידו, את העוזב ירושלים, מרחב
 תורגמן. אברהם ניצב המחוז, מפקד של לסגנו

במחוז. נוספים פרסונליים שינויים צפויים

חלה שמר דן
 שלקה עומר, דן של מחלתו בגלל

 מדורו שעה לפי יופיע לא בהתקף־־לב,
נייר״. של .,נמר

 המדור יתחדש המקווה, החלמתו עם
כסידרו.


