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ו שולץ ב ״ כ דש! חו

 על ארצה, שולץ ג׳ורג' הגיע עם התלונן, וייצמן עזר
 מחוץ חש שהוא אמר הוא לתהליך־השלום. שותף שאינו

ת - הפעם גמורה, - ברצינות שוקל ושהוא לעניינים,  א
הפוליטי. עתידו

 אברהם(״אבר־ מישרד״החוץ, ומנכ״ל ל״יחד" כששותפו
תה השתכן טמיר, ש׳ה") או ת ירושלמי, במלון שעה ב מפא

מדיניות
ת השיחות תניו ם, עם הקדח תו שאלתי האמריקאי ם או  א

 אהב לא טמיר המדיני. למהלד מחוץ מנותק, חש הוא גם
ת השאלות. רוח א

 אני עניינים. יוזם עניינים, מבשל אני ״משתפים״? אצלך זה מה
בענייני־השלום! רק עוסק
השלום״? בענייני ״עוסק פירוש מה •

 הוא ומתייעצים. יושבים כולם שלמה: פמליה עם הנה בא שולץ
 לקבוע בשביל לאיזור הגיע לא הוא ברורה. תוכנית עם הנה בא

 משוחח אני ״היוזמה״. שנקרא מה את מראש גיבש אלא תוכנית,
 — מישרד־החוץ וצוות פרס שימעון עם יושב האמריקאים, עם

 המהלך בתולדות בקיא אני סביר. אורי נוביק, נימרוד ביילין, יוסי
חודש! כבר הזה

העניינים? בסוד אז, מרגיש אתה כלומר: •
 אחד שר אף משתף לא פרס שימעון בעייה. אולי יש לעזר
 שואלת את למה אבל חבל. — עזר של במיקרה שולץ. בענייני

ברק) (דפנה בעייה? יש לי אם
40 ■————^—■

יצחקי: יצחק
ד ל י ה ״ כ ו ר מ י ב ג מ

השלילית!״ התנהגותו את

שטחים, המאורעות ת ב א ם הכ ת, ילדי  לח־ גרמו במקלו
 איש־חינוך, כיום שהוא יצחקי, יצחק בר־הכנטת־לשעבר

ת ם לתהו ק א ם גם תקף 1977ב״ יזם שהיא החו טחי ש  ב
טת, אז הציע יצחקי הכבושים. ה, והצעתו לבנ תקבל לב ה

 גיל עד שילדים הקובע העונשין״, ב״חוק מנדטורי סעיף טל
שיקום חינוך יקבלו עבירות, העוברים ,12  יהיה ולא נפשי, ו

ם לעצור ניתן ת ם לעכב ניתן במישטרה. או ת  לחקירה, או
ד והיה ח א ת ניתן חמורה, עבירה עבר מהם ו  על להורו

ת סגור. במעון או במעון החזקתו ט ת קיבלה הכנ  ההצעה, א
אושר. והחוק
 עבי* היא הכבושים בשטחים ילדים הכאת ראם •

׳מיזמת? החוק על ,יה
 ילדים דבר. אותו זה בשטחים וילדים בישראל ילדים בשבילי,

השלילית התנהגותו את יבטל לא במכות הנענש ילד ילדים. הס

 ער ותחמיר, תלך השלילית התנהגותו להיפך: אלא רחוק, לסווח
 ולא החוק, את שיכבדו מציע אני לכן תהומית. שינאה כדי

במחנכים. אלא ובכלבי־זאב, באלות ישתמשו
יחנד? מי #

 המורים, את שלם שבוע במשך ללמד להתנדב, מוכן אני
עצמם. הילדים ואת המחנכים

 חבר־ כאל וגם שר־ביסחון באל גם רבץ, יצחק אל פונה אני
 הכנסת של האליפות בגמר שנתיים לפני אותי שניצח לטניס,
 במכות־ בעיקר גרוע! שחקן היית הפעם לו: ואומר •— בטנים

 כמומחה לד, מציע הייתי איתי, מתייעץ היית אילו הפתיחה
 חרשה. במערכה לפתוח לשחק, להפסיק ומעד, ילדים לחינוך
לבעיית פיתרון יש אחרת, דרך שיש לך אומר הייתי

 כשחקן אותך היכרתי ממנת לומד שגיאה שעושה טניס שחקן
 עם צה״ל הכנסת — שגיאה נעשתה פה משגיאותיו. שלמד טוב,

 לקוות רוצה אני החיילים. את מבזה גם חה — ואלות מוטות
 מן האלות את ותוציא מהר, שיותר מה הזאת, בשגיאה שתכיר

רק) מטסי החינוך. ררך אחרת, דרך יש השימוש.

אלכסנדר: אסתר
 עומדים שאנחנו ״בהד
י נ ומישן!״ פיחות רנ

ם שכולנו נכון זה שטחים הנעשה על רק עכשיו מדברי  ב
שים. ם על רק הכבו ת אבני אלו  ומסע־ שולץ ג׳ורג׳ ועל ו
ם שלו הדילוגים הסיכויי  זאת. בכל כאן יקרה טוב שמשהו ו

שקעות ועל כסף על שיחות שמעתי לא זמן הרבה כבר  ה
ת להתעניין שלא לי אמרו מביני״דבר אבל ובורסה.  בקניי

מכירת דירה ח. עומד מיתון כי דירה, וב ת בפ
ת, מצרה רגע לנוח כדי ח ת פניתי א ר לכלכלני ת ס  א

דר סנ שאלתי אלכ תה ו ם או שה שצרה נכון א מדת חד  עו
י מיתון. ושמה בפתח, '

נכון. כנראה
מיתון? יהיה למה תסבירי אולי •
 בדבר מסתכמים האחרונות השנים של הכלכליים ההישגים כל
 מזה חוץ הכל. זה .400* ולא ,40* היום היא שהאינפלציה אחד:
 למרות אבל פורח. ולא צומח לא דבר שום קרה. לא דבר שום

 כאן האינפלציה בין מאוד גדול פער יש הנמוכה, האינפלציה
 ה• מאוד גרול הבדל יש ולכן ).4(* שבארצות־הברית זו לבין )40(*
^ הדולר. ששווה מה לבין היום השקל ששווה מה בין

פיחות? לעשות יצטרכו אז •
 אבל זה, את למשוך מנסים אמנם הם ברירה. להם תהיה לא
פיחות. לעשות ויצטרכו הזמן, כל גדל הפער
למיתון? ישר מהפיחות ואיד •

מחר שווה יהיה הדולר אם המחירים. יעלו פיחות, שיהיה ברגע

 100ב־* יעלו המחירים אז שקל, 1.5 ולא שקלים, שלושה בבוקר
 את יעשה הוא ולכן יודע, מישרד־האוצר זה את אינפלציה. ותהיה

 שלאנשים לכך יגרום הוא גדולה. אינפלציה תהיה שלא כדי הכל
 וכך הגבוהים, המחירים את לשלם יוכלו לא והם כסף, יהיה לא

 יקצצו בשכר, יקצצו הם מאמינים. הם כך שוב, יירדו המחירים
 אני לצערי המיתון. וזה כסף, יהיה לא אחד לאף בתקציב־המדינה.

אינפלציה. תהיה הכל שלמרות חושבת

הקרוב? בזמן ן והמיתו הפיחות את רואה את •
 את שישלמו עד העניין את למשוך ינסו שהם מאמינה אני

 המניות עבור פחות לשלם מעונייגת המדינה הבנקאיות. המניות
 עד העניין את למשוך ירצו שהם מאמינה אני לכן הבנקאיות.

אז. עד למשוך יצליחו אם היא השאלה אבל הבחירות, אחרי

 אבל בדיוק, מתי להינבא מובנה לא את כלומר, •
ומיתון? פיחות לפני עומדיס שאנחנו לד ברור

שנוי) (דניאלה כן. בהחלט




