
תוקמנה דא
שות התנחלויות חד

 מנחם ראש־הממשלה של המפורשת הצהרתו למרות
 התנחלויות להקים לא ההתחייבות תוקף בי בגין,

כוונה כל אין בלבד, חודשים לשלושה הוא חדשות

 בנו ״מתעללים המתלוננים לטענת במישמר־הכנסת.
התפוצצות.״ לפני עומד והמצב ממש
 מישמר• אנשי ר,וכלים טענותיהם שאר כין

 עולה כמישמר המפקדים מיספר כי הכנסת
 להם העניקו כי :השומרים, מיספר על

 תהיה כדרגה שההעלאה מכלי דרגות
 נדרשים הם וכי שכר כהעלאת מלווה

 המישמר אנשי מחלה. ימי להחזיר
 על כחקירה לפתוח כיקשו המתלוננים

 מעלים כשהם במישמר־הכנסת, המתרחש
ומעשי-עוול. אי־סדרים על חשד כתלונתם

ק עיצומים בנ  - ב
סובל■□ הח״לים

 החודש קיכלו לא צה״ל של רכות כיחידות
 המשכורת את סדיר כשרות החיילים
 כיגלל להם. המגיעה החודשית הצבאית

 ישראל״ ״בנק עוכדי שנוקטים העיצומים
 לספק הכיטחון מערכת כידי עלה לא

 צה״ד, של היחידות כל לשלמי מזומנים
 ללא רכים חיילים נותרו מכד וכתוצאה

היחיד. הכנסתם מקור שהיא המשכורת

טל בו  ויעל התוכנית ת
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 להביא כנראה מתכוונת רשות־השידור הנהלת
 אנשים על הפופולארית הרדיו תוכנית של להפסקתה
 בהשתתפותם בשבוע פעמיים המשודרת ומיספרים,

 טישלר יצחק טאוב, יצחק הכלכלנים של הקבועה
הלפרין. ודן

 רכות, חיוביות לתגובות שזכתה התוכנית,
 על ביקורת במתיחת כעיקר עסקה

 ועל הממשלה של הכלכלית מדיניותה
כמשק. שונים מיפגעים

 לשלבה ניסיון תהיה התוכנית לחיסול התואנה
 שיפגע דבר — הזה היום החדשות מגאזין במיסגרת

 לביטול הרקע כי נראה ובסיגנונה. התוכנית ברוח
שידורי־ישראל. בתוך יהודים מילחמות הוא הצפוי

שים צעדים  חד
ת ג פי ס ם ל פי ס כ

 בגדה חדשות התנחלויות הקרוב בעתיד להקים
 ההתיישבות ובמחלקת החקלאות כמישרד ברצועת־עזה. או המערבית

 שום נעשות לא היהודית הסוכנות של
 כעתיד נוספות התנחלויות להקמת הכנות
 ראש־הממשלה של מקורביו לעין. הנראה
 מיועדות כגין של הצהרותיו כי טוענים

 ביקורת, נמתחת בגין על פנים. לצרכי רק
 המיועדות שההצהרות מכין אינו הוא פי

 שליליים להדים זוכות פנים כלפי
העולם. ברחבי לישראל ומזיקים

 ת ש פ ולח וזמפו־״ל
ה ת סיכ ש לפרי

 והולכת מתגבשת המפד״ל ראשי כקרב
 ולנצל הליכוד מממשלת לפרוש ההחלטה

 רקע על לפרישה הראשונה ההזדמנות את
 ״ל הספד תפרוש לא אב אידיאולוגי.

 לכנות, הלאומי השירות חוק אישור רקע על
 יעוררו שלה חכרי־הכנסת כי נראה

 להם יהיה רקעם שעל מחלוקות כיוזמתם
 מהממשלה. לפרוש נוח

 מחוסר בעיקר נובעת במפד״ל הרצון שביעות אי
 כי טוענים המפד״ל שרי בשריה. בגין של התחשבותו

 התנועה שרי של האלקטוראלי שהכוח למרות
 בנושאים יותר משתפים אותם הרי אפסי, הדמוקרטית

 הדתיים. השרים ממעמד חזק ומעמדם מדיניים
 שבעוד מכבר, לא טען בורג יוסף שר־הפנים

 המפד״ל תפקיר לא לדאוג, למי אין שלדמוקרטים
בוחריה. ציבור את
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 להגיע אמורה שרים של בדרג רומנית מישלחת
 עם שיחות לקיים במטרה ,1979 בינואר 19ב־ לישראל

 מן זה אין ישראל. של והחוץ התעשייה המסחר, שרי
 הכלכליים הקשרים הידוק על דיון מילבד כי הנמנע

 שרומניה האפשרות גם תידון המדינות שתי בין
 בין שיכונו הכלכליים היחסים במערכת צד תהיה

 השלום. הסכם חתימת אחרי ומצריים ישראל
 אחרי כחודש — זה בתאריך במתכוון בחרו הרומנים

 השלום הסכם להיחתם היה אמור שבו המועד
מצריים. עם

 עם כשיחות כי כמישרד־החוץ:מקווים
 האפשרות לגבי לגשש יהיה ניתן הרומנים

 סין עם עקיפים מיסחר יחסי לקשור
 לא הגיעו וסין שרומניה אחרי העממית

 כלכלה יחסי פיתוח כדבר לסיכום מכבר
שלישי. צד עם

 וביקור ייתכן כי טען, במישרד־החוץ מקור
יידחה. הרומנית המישלחת
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 במיכתב פנו מישמר־הכנסת יחידת מחיילי כמה
 הכנסת, ולמזכיר שמיר, יצחק הכנסת, ליו״ר תלונה

המתרחש על האשמות של שורה מגוללים הם בו

שבר נמנע איר  מ
השבת״? ״חילול

המפד״ל ח״כ ובמייוחד הדתיות, המיפלגות אנשי

חו״ל ב יה י ׳הדו
 שר־החקלאות של רעייתו שרון, לילי

כשבו כאחרונה כילתה שרון, אריאל
כברי להרזייה מייוחד כמוסד עיים

 כעת כמוסד שהתה השר אשת טניה.
 בצרפת. כביקור היה שבעלה
 לילי קיבלה כו מוסד שבאותו מכיוון

 כאותה שהו ההרזייה טיפול את שרון
 ממדינות־ערב, פאציינטים גם תקופה
 כדי מייוחדים אמצעי-ביטחון ננקטו
 במשך הישראלית. את יזהו שלא

 מחדרה שרון לילי יצאה לא כשבועיים
 אליה הוכנסו שלה הדייאטה ומנות
לחדר.

 משבר לחולל מכוונתם בהם נסוגו בן־מאיר, יהודה
 לקראת בשבת בצה״ל שנעשו ההכנות סביב

 שהגיע המידע על־פי סכרו, הם תחילה פומבי. שבת לחילול וגרמו מאיר גולדה של הלווייתה
 כדרגת אחד כמפקד רק מדובר כי לידיהם,

 הצבאית המישטרה וכיחידת סגן־אלוף
 אחר־כד אולם השכת. את חיללו שחייליה
 כצה״ל רכות מיפקדות כי להם הסתבר

 חילול וכי זה לצורך בשבת ככר פעלו
 נוכחו כאשר רכות. יחידות הקיף השכת

 חזרו,בהם צה״ל, ככל להילחם ניתן לא כי
לדין. האחראים את להעמיד מתכיעתם
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 שביתת תתמשך אם כי חוששים במישרד־הביטחץ
 בעתיד לגרום הדבר עלול התיכוניים המורים
 השבתת שתתמשך ככל בצה״ל. רצינית לפגיעה
 החומר את להשלים יאלצו הם השמיניות תלמידי

 הלימודים. שנת תום אחרי שהפסידו
 בחינות• של דחייה גם תיתכן מכך כתוצאה
 בעיקבותיה להביא העלולה הבגרות
 בוגרי של שלם מחזור של הגיוס לדחיית

 עלולות בצה״ל יכוח־האדם כמצב שמיניות.
 חמורות. השלכות לכך להיות

 כדי יתערב שמישרד־הביטחון לכן הנמנע מן לא
 שביתת להפסקת להביא הממשלה על להשפיע

התיכון. מורי

 להקטנת בפעולות־מנע אלה בימים נוקט מישרד־האוצר
 על־ידי חדש, לשיא שהגיע הבנקים, של הנזילות גרעץ

מהציבור. כסף ספיגת
 לספיגה הניסיונות כמיסגרת הצעדים אחד
 תוכנית של החיסכון תיקרת העלאת יהיה

 אלף 30ל- ״י ל אלף 15מ- לחייל החיסכון
 תוכנית של החיסכון תיקרת והעלאת ל״י,

 ל״י אלף ±5מ־ גבוהה להשכלה החיסכון
״י. ל אלף 40ל־

 תהיה שלא סבורים בבנק־ישראל חוגים אולם
 מרובה, אפקטיביות מישרז״האוצר של זו לפעולה

 כספים. לספיגת אלטרנטיביות דרכים למצוא ויש
 בנק־ישראל כלכלני על־ידי שתוצענה התוכניות יתר בין

 איגרות־חוב הנפקת של מהפכנית תוכנית תהיה
 יותר אטרקטיביות תהיינה אלה איגרות חדשות.

בפברואר. שהונפקו איגרוודהחוב סוגי משלושה אף
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 לסיוע זכו ופאקיסטנים מצרים עיראקים, ימאים
 שהעניק גיל, ישראל החיפאי עורך־הדין של מצידו

 מבלי פיצויים שיקבלו ודאג מיקצועית הגנה להם
 1 הלנה הקפריסאית שהאוניה אחרי כך. על שידעו
 שירטון, על שעלתה לאחר אילת, בנמל נתקעה
 מלשלם ונמנעו הרגל את האוניה בעלי פשטו

 כמה במשך שבאוניה הערבים הימאים שכר את
 הסתכמו הסוציאליות וההטבות המולן השכר חודשים.

 בחיפה, הים קציני איגוד מזכיר דולר. אלף 100בכ־
 האיגוד מקופת דולרים אלפי גייס צ׳יז׳יק, אדם
למדינותיהם. במטוסים להחזירם כדי

 המישפטית למערכה גויים גיל עורך־הדין
 למכירת צו קיבל הוא :הימאים למען

 אלף 450 של כסכום ומכהה האוניה
 דולר אלף 100 מייד נוכו זה מסכום דולר.

 צ׳יז׳יק אדם הערכים. הימאים לטוכת
 שם למסרו כדי ללונדון, הצ׳ק עם יצא

 יחלק שזה כדי הבינלאומי, הימאים לאירגון
 הפזורים האוניה ימאי 2ד כין הכסף את

תכל. כרחכי עתה
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 באולם לעורכי-הרין המיועד מהספסל
 תחילת מאז בית*המישפט.

 פרקליטי ליד ולנטין ישב
העדים. חקירת בעת להם סייע

ם עדי


