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 המוחלט ופינויים מתעכבת, לבנון מדרום צה״ל נסיגת
 בדרום־לבנון שנכבשו מהשטחים צר,״ל כוחות של

 שבממשלה כיוון רבים, שבועות עוד להתמשך עשוי
 הרצוי ההסדר לגבי :ברורה דיעה התגבשה טרם

 התקבלה לא עדיין למעשה זה. בתחום לישראל
 חילוקי־דיעות וקיימים בנושא, החלטה כל בממשלה

 שובם למניעת ביותר הטובה הדרך לגבי השרים בין
סולקו. שמהם לשטחים המחבלים אירגוני של

המחזיקים שרים יש
 עם להסדר להגיע לישראל רצוי כי בדיעה

 הסורים שרק כיוון זה, כעניין הסורים
 של מחודשת פעילות למנוע מסונלים

 ;הלבנון. מגבול המחבלים
 חדירות למנוע הצליחו כי בעבר הוכיחו כבר הסורים

 על ביותר הגדולה ההשפעה בעלי כיום והם מגבולם,
אש״ף.

 עשוי הסורים, עם בהסכם המצדדת הדיעה פי על
 סוריה עם להידברות הדרך את לסלול כזה הסכם

הצפוני. בגבול כולל הסדר לגבי בעתיד
לתפיסה מתנגד בנץ, מנחם ראש־הממשלה,

זו.

ה בגין ל ג מ
שת סימני חול ׳

 בו נותנת בגין, מנחם ראש־הממשלה של מחלב־הלב
 פיסית, עייפות סימני מגלה בגין אותותיה. את לאחרונה

 מאמץ. כל אחרי רבות שעות לנוח נאלץ
 וראיונות פגישות מיספר בוטלו אן! לאחרונה

 שלא חש שבגץ אחרי ראש־הממשלה שקבע
 ולהימנע לנוח רופאיו ע״י והיצטווה בטוב

מפגישות.

ס: <ווד רי א ש ..על ל  רא
ב ר הגנ ע תשלומיו בו
 שד־ בפני להתנצל נאלץ וייצמן עזר שר־הביטחון

 הוויכוחים שבאחד אחרי שדון, אריאל החקלאות
 ראש ״על :המישפט את אריק כלפי הטיח ביניהם

השלום!״ בוער הגנב
 כי כלפיו טען שאריק אחרי זה מישפם השמיע עזר
 הרוצים וכאלה שלום פחות ״הרוצים בממשלה כאלה אין

שלום.״ יותר
 שביתת־נשק השניים בין שוררת חוץ שכלפי למרות
 זה היה למשל, כך, ביניהם. העימות נמשך אישית,

 לשדר צה״ל לגלי להורות מוויצמן שתבע אריק
 שביתת את לנטרל כדי שעה מדי חדשות מהדורת

רשות־השידור.
 לשבירת ,הצבא את להפעיל התנגד עזר

 תמכה כולה כשהממשלה גם השביתה.
 את וייצמן הישהה אריק של בעמדתו
 העתונאים 30ל־ צווי־חירום להוציא ההודאה

 כשר והיתנלה הצבאית, בתחנה האזרחיים
 ביחסי■ ביותר הליבראלית העמדה בעל

בממשלה. עבודה

?!יצור צבו׳
ם די מו תלי ח־ שנ

 לפתוח איומה את המורים הסתדרות תממש אם
 על במדינה, והגננות המורים כל של כללית בשביתה

 להעלאת בתביעתה לדון הממשלה של סירובה רקע
בדיוק להגיב הממשלה עלולה ,4070 של בשיעור שכר

 זבאל־על. הימאים בשביתת שהגיבה כפי
 חזקה, ביד להגיב מגסה מתגבשת האוצר במישרד
 שר־ לדעת העלולות, המורים תביעות את ולדחות
 נוספות תביעות־שכר של כללי סחף לגרום האוצר,
 כדי הביטוח־הלאומי דמי שיעור ולהעלאת במשק
 בחינוך אלה תביעות עקב שתדרש התוספת את לממן

התיכון.
 ממשלתית הכרזה היא האפשרויות אהת

 כך שנחרהלימודים, קיצור על דישמית
 חודש באמצע כבר יחל הגדול שהחופש

 שנת־ קיצור יוני. חודש בסון! במקום מאי
 עם המו״מ את לדחות יאפשר הלימודים

 הבאה. הלימודים שנת לתהילת עד המורים
 שתארך לחופשה תלמידים מיליון של להשבתדדמאונס

 רבות השלכות להיות עלולות חודשים, משלושה יותר
 להשאיר אפשרויות להם שאין רבים, הורים במשק.

 במקביל. חופשה הם אף ליטול עלולים לבד, ילדיהם את
 בתלמידי ההשבתה תפגע בעיקר

 שלא התיכוניים, בבתי־הספר השמיניות
 במועד לבחינות־הבנרות לניטת יוכלו

לכך. שנקבע

תתמוך מפייס
ה ל ש מ מ די ב בגין ב

 שתיפול למיקרה דיעה מתגבשת כבר מפ״ם בצמרת
 יעמדו שבמרכזה חדשה, קואליציה ותקום בגין ממשלת

 וד״ש. הליברלים מיפלגת־העבודה,
 במיקחה כי סבורים, מפ״ם מראשי אחדים

 מבלי בממשלה, לתמוך מפ״ם על זה
אליה. להצטרף

ת רו ש רי אפ טו ל לפי כ
על״׳ ״אל עובד■

 הנמנע מן לא סתום, למבוי יגיע באל־על הסיכסוך אם
 לפטר עליה יהיה שבו למצב תגיע החברה הנהלת כי

 בסיס על מחדש לארגנה במטרה — עובדיה כל את
 העובדים מן אלה עם שייחתמו חדשים, חוזי־עבודה של

מחדש. לעבודה שיתקבלו  עובדי לכל שיגיע הפיצויים סך־כל כי מסתבר
 בכמיליארד מסתכם יפוטרו, אם החברה,

 שמור זה בגודל סכום ל״י. מיליון 200ו־
 בכל ומופיע החברה, של בקרנות־הפיצויים

מאזניה.

צו ״גחלת״ תוסב■ ל א ״
ך שי מ ה ך ל סו ח ל

 חינם, חינוך־תיכון להנהגת בכנסת שהועברה ההחלטה
 את קשה במצב מעמידה הבאה, הלימודים משנת החל

 התיכוני הלימוד שכר את שחסכו החוסכים רבבות
 שלוש לחינוך־תיכון. החיסכון בתוכניות לילדיהם

 חסך גחלת, בארץ, הקיימות זה מסוג התוכניות
 שמתוכם חוסכים, אלף 56כ־ כיום מקיפות ומרגלית,
 עיריית של החיסכון בתוכנית אלף 42כ־ רשומים

גחלת. תל־אביב,
 בכל החיסכון את להפסיק היא החוסכים מזכויות אחת
 על לשנה 670 של בשיעור מריבית ולהינות עת,

 רק זכאים החסכונות להצמדת אולם חסכונותיהם.
בלבד בגחלת שנים. מחמש יותר במשך שחסכו חוסכים

בן־ישי רון
ר ב י -9נ ע ו ו ל ט ו ה1ה -

אחרונות״ ל״ידיעות
הטל של מיוחדים לתפקידים הכתב

 בעבר שכיהן מי בן־ישי, רון וויזיה,
 וכשליח הטלוויזיה של הצבאי ככתב

 מהנהלת ביקש בבון, רשות־השידור
 ללא־ ממושכת חופשה רשות־השידור

תשלום.
 כשבועיים בעוד לצאת עומד רון

 שהוא לוודאי וקרוב לוואשינגטון,
קי ניסים של מקומו את שם ימלא
 כ■ ״ אחרונות ״ידיעות ככתב וויתי,

 ב־ קיוויתי של שליחותו וואשינגטון.
 באחד להסתיים עומדת וואשינגטון

במאי.

 פחות לפני לחסוך שהחלו חוסכים אלף 11 קיימים
 חסכונותיהם ערך מהצמדת ייהנו לא ואלה שנים, מחמש

לחסוך. יפסיקו אם
 היא החוסכים לפני העומדת האפשרות

 מתן תוך גבוה, לחינוך החסכונות את להסב
 ירצו שלא אלה במיוחד. מושכות הטבות

 להינוך־תיכון לחסוך להמשיך יוכלו בכך
 של לוותק שיגיעו עד הקיימים, כתנאים

 להצמדה. זכאים יהיו ואז לפחות, שנים חמש
 יוכלו שנים, מחמש יותר להמשיך שירצו חוסכים
 כספם את ולקבל החיסכון תקופת תום עד להתמיד

 בנקאית. בתוכנית־חיסכון הופקד כאילו
 שטיין, אריה ״גחלת״, מנכ״ל מעריך זאת עם
 את לשבור יבקשו חוסכים אלפים עשרת כי

 החוסכים לידי יוחזרו ובכך חסכונותיהם,
יל״י. מיליון כמאה

ט ח נפ דו קי  ב
* ;ולולה

 חוף מול סואץ במיפרץ 4 עלמה קידוח
 נפט, רוויית לשיככת-הול הגיע א־טור,

 הנפט מופק שממנה השיכבה כדוגמת
 נערכות השבוע .3ו־ 2 עלמה כקידוהי
 השיככה אם לקבוע מעבדתיות, בדיקות

 בהעמקת צורך יהיה אם או דיה מיסחרית
הקידוח.
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יצאניות
ת טלקיו ה אי פ חי ל

הו איטלקיות יצאניות גדול מימעץ
לחיפה. השבוע טס

 ה• אנשי הפעולה, על האחראים
 נבונה ניחשו האיטלקי, עולם־התהתץ

מסו יהיו לא בישראל עמיתיהם כי
 צוות• של הצרכים את לספק גלים

האמרי נושאת־המטוסים של הענק
בחיפה. לביקור שבאה ״נימיץ״, קאית

ש מנב״ל ד ח
סגרפא״ ל״גאות

 השבוע אישר נאות־מרפא, רשות של הוועד־המנהל
 הרשות, מנכ״ל לתפקיד טוויג סמי של מינויו את

 עתר בתפקיד כה עד כיהן סמי סגל. סם של במקומו
 ארליך. שימחה לשר־האוצר מיוחד
 המיסחר התעשייה, שר של לבקשתו נענה ארליך

 למנותו כדי טוויג את לשחרר הורביץ, יגאל והתיירות,
 נאות־המרפא חוק את לבצע האמורה הרשות, כמנכ״ל

 לעודד ושמטרתו שנים חמש לפני בכנסת שהתקבל
לישראל. תיירות־מרפא

ה ב ד- ת־ ע בי וגיד ת
גליד אורי

 שהיה מי כ״ץ, יאשה לפיתוח־קול, הישראלי המורה
 עשוי גלר, אורי המזלגות״ ״מכופף של אמרגנו בעבר

 בזכות עולמי שם לו שקנה הישראלי את לתבוע
 דיבה. הוצאת על העל־טבעיות, תכונותיו

 גלר, אורי על איטלקית בתוכנית־טלוויזיה הופיע כ״ץ
 . מפגין. גלר שאורי התכונות באמינות ספק הטיל שבה

 דיילי הבריטי עיתון־ההמונים פירסם מכך כתוצאה
 גלר את מאשים כ״ץ כי טען שבה כתבה, מידור

 גלר, של תגובתו גם פורסמה כתבה באותה ברמאות.
 בסך־הכל אלא אמרגנו היה לא מעולם יאשה כי שטען
 אותו שתפס מאחר אותו לזרוק נאלץ וכי עוזרו,

כספים. בגניבת
 את לתבוע האפשרות את מברר כ״ץ יאשה

 פורסמו שם בלונדון, הוצאת־דיכה על גלר
 להגיע, גלר עומד אליה בישראל, או דבריו,
 הוליוודי בסרט לככב כדי הבא, בחודש

בארץ. יצולם הגדול שחלקו חייו על גדול
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