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במדינה
העם

*נדמה של לוחה
 ?ידיו היוזמה את פגטלו

 את ח?ץ7 בגין הצ?יח
המדיגית מכדידותה ישראל

בעק מדינת־ישראל נגררד, שנה שלושים
המאורעות. בות

 והתגונבה. הגיבה נדחפה, נלחצה, היא
 מדי״ התדרדרה אלה שנים שלושים בתום

 היא המדיני. המעמד לשפל נת־ישראל
 במיש״ ומורחקת מנודה מבודדת, נותרה

העמים. פחת
 שנים אותן במשך שתבעו אלה של קולם

לידי היוזמה את ליטול מממשלות־ישראל
והת המאורעות קצב את להכתיב כדי הן

 קורא כקול נשאר העניינים, פתחות
במידבר.

מדי ביוזמה היה די כי הסתבר השבוע
 ישראל את לחלץ כדי אחת נועזת נית

ב המדינית קרנה את להעלות מבדידותה,
 של הפשרה יוזמת העולם. אומות קרב

 השלום יוזמת בעקבות שבאה בגין מנחם
 בין־לילה שינתה אל־סאדאת, אנוואר של
בעולם. ישראל של תדמיתה את

 מיאוס. מחמת מוקצה מדינה לא שוב
כור בעל להתחבר הנאלצת גרורה לא שוב
 שגדולי מדינה אלא המנודות, למדינות חה

ל משחרים שבחים, לד. חולקים העולם
ראשיה. פני את לקבל ומתכבדים פיתתה

 היה יכול בגין מנחם ראש־הממשלה
 פומבית סטירת־לחי לסטור לעצמו להרשות

 — לדחות צרפת, כמו מעצמה נשיא בפני
 את — פוגעת אך דיפלומטית, בצורה
 יחמת בעקבות שולחנו. על לסעוד הזמנתו
 בעמדת- ניצב הוא שלו החדשה הפשרה

 ניצב לא ישראלי ראש־ממשלה ששום כוח
בעבר. בה

והש היוזמה גורל את מראש לנבא קשה
 תוך הוכיח נקיטתה עצם אבל לכותיה.

 שבמ־ המדינית האיוולת את ספורים ימים
 והניסיונות תעשה״ ואל ה״שב דיניות

 שהיתה הקץ, את ולדחות זמן להרוויח
 מפא״י ממשלות של המדינית התורה

והעבודה.

הממשלה
במצוקה □,שר

לחינוך החסכון תנאי להרעת מתנגדת ״גחלת״
ליון 280 ת - ליי מי שקעו ת ״גחלת״ ה ח ט ב ה ר־ ל כ  ש

ד מו 53ל־ לי ,500 □ די מי ל ך ת חינו כון ל ה תי בו ג ו
 בדאגה רואה יפו,—תיל־אביב עירית של מיסודה וגבוה, תיכון לחינוך החסכון קופת — ׳,״גחלת

 לחינוך החסכון בתכניות התנאים את להרע באוצר והביטוח החסכון ברשות המסתמנת המגמה את
 בגין ״גחלת״ שנותנת התשואה מגיעה כיום חדשים. לנרשמים שינתנו ההטבות הקטנת ע״י תיכון,

 החסכון רשות בעוד !הלימוד, לשכר והצמדה נצברת רבית אחוזים, 5 עד 1 בין תיכון לחינוך החסכון
 של המנהלים מועצת יו״ר ויטלה, ראובן מר הודיע כך על — 4ל־;ג זה רבית שיעור להקטין מתכוונת
סוקולוב״. ב״בית שנערכה שטיין, אריה ׳החברה, מנכ״ל בהשתתפות הכלכליים, הכתבים במסיבת ״גחלת״,
 שכבות לאותן בעיקר על־יסודי, חינוך הייחודית, בתכניתה מבטיחה ״גחלת״ כי הטעים, ויטלה מר

 שכר עולה כיום שידרשו.מיהם• הגדולים הסכומים בגלל העת, בבוא לילדיהם, חינוך בהענקת המתקשות
 בשנת הלימוד שכר את אומדים הקיימות, ההתיקרויות פי על לשנה. לכתה, ל״י 5,500—6,כ־ססס הלימוד

 הנצברת הרבית שיעור יוקטן אם לשנה. לכתה, ל״י 11,000—12,000ב־ )353כ־< של שנתית (בעליה 1980
החוסכים. של התשלומים גובה ניכרת במידה יוגדל ,4ל־־ג החסכון, רשות כהצעת החדשים, לחוסכים

 יבוזבזו כך וע״י על־יסודיים, ללימודים להגיע מוכשרים מתלמידים שיימנע סכנה, קיימת כן
להם. נזקקת שהמדינה חשובים אנושיים משאבים

 בין היא החדשית הכנסתם שרמת הביניים, שכבות במיוחד יפגעו ׳התנאים, מהרעת כתוצאה
 משכר נהנים היכולת ׳ומיעוטי שכר־הלימוד את לשלם יתקשו לא היכולת בעלי ל״י. 4,000—10,000
בינונית. הכנסה בעלי של שכמם על יפול העיקרי שהנטל כך מדורג, לימוד

 )77 אוגוסט — 76 (ספטמבר האחרונה בשנה הנרשמים של הגבוה המספר את ציינו הדוברים
 הנרשמים הכל סך לגבוה. לחסכון 1,726ו־ לתיכון, לחסכון 4,424 .מהם חדשים, חוסכים 6,150ל־ שהגיע
גבוה. לחינוך 14,000יוכ־ תיכון, לחינוך 39,5000כ־ מהם ,53,430ל־ כאמור, הגיע, 1977 נובמבר לסוף

ה1ג1 ב
ה, פורד טינ ר ק, צבע קו רו ר י ספ 328—086 מי

שר שכרו. על יבוא המוצא .259590 בערג ,247428 בבוקר זברוני, למירי להתק

 מתגנרת הממשלה
לתוספות־שנר,

לשריה: א7 אב?
עצמו. על הביזיון חזר שנד. אחרי שנד.

 הוכחה הדוהרת שהאינפלאציה אימת כל
התבי וגברו המשכורות של הריאלי בערך

מת ישראל שרי היו שכר, להעלאות עות
מרג הטפה בנאומי הציבור מול ייצבים

 העלאות !החגורה אח להדק ״צריך : שים
מחב השובתים המשק! את יהרסו השכר

במדינה!״ לים
 מתכנסים העם נבחרי היו אחר-כך ומייד
שלהם. משכורותיהם העלאת על להחליט

הלי ממשלח אין לפחות, זו, מבחינה
הסי נחושה במצח מקודמותיה. שונה כוד
 סדר־היום מעל הממשלתית הקואליציה רה
 מינימום שכר לקבוע הצעה הכנסת של

 לכל מינימאלית רמת־חיים שיבטיח במשק,
 נגד כוחו בכל נאבק שר-האוצר העובדים.

 היוקר. תוספת תשלום להקדמת תביעות
 הע- כי במה כל מעל מכריזים העם נבחרי

ה הבראת סיכויי את יהרסו לאות־השכר
משק.
 מוועדת- לבקש לשרים הפריע לא זה

 משכורותיהם שיעור את להעלות הכנסת
ש תוספות־היוקר מלבד ,30ס/וסבכ- שלהם

 טענותיהם במשק. השכירים לכל ישולמו
אפ ״אי מוכרות: היו תביעתם להצדקת

ה המשכורת עם החודש את לגמור שר
!״ זאת

 הם ככולם שרובם אנשים מפי כזו טענה
 רבבות להם המכניסים ונכסים עסקים בעלי

 היא הנוכחית ושמשכורתם לחודש ל״י
לרש. לעג בבחינת היו לחודש, ל״י 13,500

ל שכר העלאת תאשר הכנסת ועדת
 שכר אוטומטית יועלה בעקבותיהם שרים.

 כך וחברי-הכנסת. המנכ״לים, סגני-השרים,
מחו בכוחות להתייצב העוז להם יהיה

 ה׳ ציבור של השכר תביעות נגד דשים
החודש? את יגמרו אלה איך שכירים.

שלהם. הבעייה תהיה זאת
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