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 בתשלום העבודה נותן חייב
 שעד לעובד גם מחלה דמי

 עבורו שולמו היום'לא
מחלה. דמי

 וחצי יום של מצטברת תקופה על תעלה לא מחלה לדמי הזכאות תקופת
מלא עבודה חודש לכל
 יהא מחלה, מחמת העדרו תקופת על ?1כחוק רפואי, אישור המביא עובד, כל

 מכסימלית. זכאות לתקופת בכפוף תשלום לקבל זכאי
 מחלה. דמי ישולמו לא הראשון המחלה יום עבור

 המחלה. דמי מחצית העובד יקבל להעדרו, והשלישי השני הימים בעבור
 עבודתו. משכר אחוזים 75 לתשלום העובד זכאי להעדרו הרביעי מהיום החל

דבר לכל עבודה שכר כדין - מחלה דמי דין
 דמי בביטוח העובד את ביטח באם מחלה דמי לשלם מחובתו פטור יהא מעסיק
 המבוטחים, העובדים ציבור רוב לגבי המחייבים התנאים לפי גמל, בקופת מחלה
בחוק* כאמור

 המעניקים המעבידים עם הסכמים פי על עובדים מזכויות לגרוע בא החוק אין
עודפות. זכויות

 העבודה משודהחוק. *
ההסברה מחלקת

 התחבורה משרד ע״י אושר
16־18 לגילאי גם

 בכל להשיג
 ורפת סוכנויות

״עופר״, :יבואנים
821865 טל׳ ת״א 6 הסדנה

0 אשי׳ף בתוככי 1
)13 מעמוד (המשך
 כיום. שהוא כשי אש״ף אם־כן, זהו,

 נהנים ועמיתיו עראפאת יאסר
 לא שבמותו מחופש-פעולה, עתה
מאי השתחררו הם כעכר. ידעו

 וגלו■ כינערכיים פנימיים, לוצים
 את כעבר מהם שמנעו באליים,

 לנקוט יבולים הם בושר־התימרון.
 שיוכלו בתנאי חדשות, עמדות
כצידקתן. עמם המוני את לשכנע

אמריקאי שלום
 במילחמת קשות מהלומות ספג ש״ף ^

מחוזק. ממנה יצא בסד־הכל אך לבנון,
 הקשה המיבחן את בהצלחה עבר הוא

ביותר.
 טוטאלי ניצחון לא אד ניצחון׳ נחל הוא

 פוליטית, תבוסה נחלה סוריה שלם. או
ב נשארה היא אך ופסיכולוגית. צבאית

 מלבנון. גדול בחלק מחזיקה כשהיא שטח׳
 כוחותיה עימד,. התפשר הערבי העולם
 את להלכה, שם, ויהוו בלבנון נשארו

הבינערבי. בוח־השלום של עמוד־השדרה
 למחוץ סוריה של חלומותיה כל אולם

 תיתכן לא נגוזו. בשדר,*הקרב אש״ף את
 בממדים אש״ף, על נוספת סורית התקפה

 להישאר הזכות תמורת להיפר, ■מכריעים.
 פעולה עתה לשתף הסורים נאלצים בלבנון

שנוא־נפשם. עראפאת, עם
 לציר עברה הערבי בעולם ההגמוניה

המכ יכולתו את הוכיח הוא ריאד־קאהיר.
 ועידת־ריאד. ערב בשעת־מיבחן, רעת

 בריאד לאחר־מכן, שבאו ההתפשרויות
 העובדה את לטשטש יכולות אינן ובקאהיר,

 ומצריים סעודיה פעלו המכריע ברגע כי
 והשיגו אולטימטום הגישו עצומה, במהירות

שעות. תוך סוריה כניעת את
ש (כפי זה מצרי-סעודי ״קונסורציום״

 בעל הוא הפאריסאי), מונד לה אותו כינה
 הוא מובהקת. אמריקאית אוריינטאציה

 לאמריקאים, הערבים בהתקרבות דוגל
 על האמריקאים שיטילו כפוי ובשלום
 הסדר־שלום יכלול תפיסתו, לפי ישראל.

 בהנהגת ישראל, לצד פלסטינית מדינה זה
אש״ף.

 גם שזוהי ספק של שמץ אין
 ליוד• אש״ה. של ההנהגה שאיפת
 כעבר, גם ברור זה היה עי־דכר
 אולם האחרונות. כשנתיים לפחות

 לאש״,ד המאפשר מצב נוצר עתה
 עיק■ בצורה זה יעד להשגת לפעול

ומחושבת. בית
האמ האינטרסים את תואם זה פיתיון
 לאמריקאים יש הראשונה בפעם ריקאיים.

 ■שיישא פיתרון במרחב לכונן האפשרות
 הערביים מרכיביו ושבל אמריקאי, חותם

 אש״ף, סוריה, מצריים, — העיקריים
 יימצאו — ניסיכויות־הנפט ושאר ■סעודיה
הפרו־אמריקאי. העולמי במחנה

 כה הוא זה אמריקאי אינטרס
 ספק ייתכן לא כי עד והשום, בולט
 ה• האמריקאית שהממשלה ככד

הבחי כעיקכות שתקום חדשה,
כ על-פיו תפעל השבוע, של רות
 — הבוהות בל .1977 כשנת מרץ

לק מתבוננים — אש״ף וביבללם
בזה. גדול מיכצע ראת

ומחדל קונספציה
 החדש במצב טמון ישראל, שכיל ,ך*
עצום. סיכוי ^

? אמריקאי ל״שיכנוע״ להמתין מדוע
 ההיסטורי, המיפנה את לקבל מדוע

 אחדי האמריקאים, מידי טחוייב־המציאות,
 הקומיסיון את עבורו תגבה שוושיגגטון

ן שלה
 ישראלית מדיניות מייד לפתח לא מדוע

 הצעות לו ולהציע אש״ף, כלפי חדשה
כוללן לפיתרון ישראליות

 החדש חופש־הפעולה את לנצל לא למה
 המחזיקות- האפשרויות ואת אש״ף, של

ה האירגון של במעמדו הגלומות לכת
ן פלסטיני
 הי־ לא ,1967 יוני, מחצית מאז

 ליוזמה מצויינת בה הזדמנות תה
 הפלסטינים. כלפי ישירה ישראלית

 ישראל ממשלת אם הכל זה יהיה
 שיעבודה כיגלל אותה, גם תחמיץ

 עליה שאכד מייושנת, לקונספציה
הכלח.
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