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 האחרון המועד — ה׳ יום
הטפסים. למסירת
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התיאטרון אוהדי לקהל פניה
י נ עסו־ וי״!ב1תא שראה מי כל

ה בתפקידו מדי  וסבור הכסף״ ״איפה בקו
ת ראוי שהוא היו אר מועמד ל  שחקן לתו
ו בפרס השנה נ ב ״ ר ״ ד ו  תשל״ה ד

ש ף מתבק סי הו ת ל  ידו בכתב שמו א
ם לרשימת ס גבי על המועמדי פ ההצ טו

את בעה ת וז רני גבי של ששמו למרו מ  ע
ם ברשימת נכלל לא  הועדה ע״י המועמדי

הקובעת.
 הועדה מחברי איש כי לציין הראוי מן
ת ראה לא  הכסף״ ״איפה ההצגה א

 עד והוצגה הבמה על שנה זה המועלית
 תיטרון הצגת מכל יותר פעמים. 300 כה

ת חר השנה. א

הזמן תיאטרון

במדינה
)17 מעמוד (המשך

במשא־ומתן. מעמד כל הפלסטיני העם
 רק זאת עשו והנמנעות המצביעות־נגד

 לחזית כמצטרסות להיראות רצו שלא מפני
 שממשלותיהן מפני או אנטי-ישראלית,

 או יהודיים, בבוחרים להתחשב צריכות
הערבים. נגד טענות להן שיש מפני

ה בלט הדבר כשדה־הקרב. רק
 פורד ג׳ראלד הנשיא מסר כאשר שבוע,
אש״ף. הזמנת בעניין הכרזה

 בתרו- הכריזו בישראל כלי־התיקשורת
היש בעמדה תומך ״פורד כי עת־שימחה

 הזמנת את שלל הוא ולראייה: ראלית.״
הפלסטיני. האירגון
 שטיפת- של הרגילה השיטה זו היתד,

בו של תערובת בישראל, הנהוגה המוח
 נגדה הצעקנית הכותרת כי ושקרנות. רות
 שטרחו המעטים עצמה. הידיעה תוכן את

 כי לעובדה לב שמו בעיון, אותה לקרוא
 הוא :זהירה בצורה דבריו את ניסח פורד

ד כל אש״ף להזמנת מתנגד  אין עו
במדינת־ישראל. מכיר זה אירגון

 ממשלת מעמדת לחלוטין שונה זה :ניסוח
 בצורה רבות, ■פעמים הכריזה זו ישראל.
 התנגדותה כי פנים, לשתי משתמעת שאינה

 באי- מותנית אינה לאש״ף המוחלטת
בישראל. אש״ף הכרת

 בשדודהקרב!״ רק אש״ף עם ״ניפגש
 השבוע אחריו החרה רבץ. יצחק הבטיח

ש החדש ראש־המישלחת הרצוג, חיים
 ״לעולם קודמו: לנעלי היסום ללא נכנס

אש״ף!״ עם נשב לא
 שר- אז יריב, אהרון ביקש בשעתו
 נוסח הציע הוא זו. עמדה לשנות ההסברה,

 פורד: של דבריו עם לגמרי כימעט הזהה
 אש״ף עם משא־ומתן תנהל לא ישראל

 לא בישראל, אש״ף יכיר לא עוד״ ״כל
 נכונותו על יכריז ולא הטרור את יפסיק

ה פסלה רביו, יצחק בהשפעת לשלום.
זו. גישה בפירוש ממשלה

 לא־מבבר התוודה המפולת. לקראו/
 ישראל ביחסי העוסק בכיר, ישראלי פקיד

 :הידידותיות ממדינות־אירופה אחת עם
להס אי-אפשר פשוט הפלסטיני, ״בעניין

 זה שלנו. הממשלה קו את באירופה ביר
מראש.״ אבוד

 כדי אחד, מעשה רק דרוש זה ברגע
 הרישמית המדיניות תבוסת את להפוך

 על אש״ף של הצהרה מוחלטת: למפולת
 תמורת ישראל, בקיום להכיר נכונותו

בו. ישראלית הכרה
 לא כזאת׳ הכרזה שתישמע ברגע
תצ שלא בעולם אחת מדינה אף תימצא

מלא. בפה בה ותתמוך טרף
 מתפללים לכן בירושלים. גם ברור זה

כזו. הכרזה ישמיע לא אש״ף כי שם

מישפט
אלדד ד1ע מאבק־־היחיד

 ראש• על כרימון שאייב אחרי
 ניתנה גתגיה, עיריית
 המלצה אלדד לרב

נוספים אהוזי־בנייה לקבלת

י דעת גילו
:בהשתתפות רחובות ולבניה לתכנון המקומית הוועדה מישיבת

ולבניה. לתכנון המקומית הוועדה חברי .1
לעיריה. המשפטי היועץ .2
העיר. מבנני של המתכננים צוות ראש — קינסברונר א. אדריכל .3
העיר. מהנדס סגן העיר, מהנדס .4
עתודאים. .5

 מסויימת בניה תוכנית הכנת בנושא בעתונות האחרונים בימים שהופיעו הפרסומים בעקבות
 המקומית הוועדה התכנסה שוחד, למתן חשדות בגין מעצרים נערכו שבעטיה רחובות בעיר

 של דעתם חוות לשמוע עתונאים בהשתתפות מיוחדת פתוחה לישיבה רחובות ולבניה לתכנון
 הבניה תוכנית בענין לעיריה המשפטי והיועץ בעיר המתכננים צוות ראש קינסברונר, האדריכל

בכתבות. שהותקפה
התוכנית. הגשת שלבי כל בו ונסקרו יסודי היה הדיון
 הספציפית המפורטת בתוכנית הטיפול הליכי את בדק כי הודיע לעיריה המשפטי היועץ

 בהשוואה זז תוכנית לגבי בטיפול חריגה כל היתר. לא כי דעת בחוות וקבע שעריים בשכונת
בעיר. אחרת מפורטת תוכנית לכל

 שב׳ במבנן ישירות המטפל העיר, של המתכננים צוות ראש — קינסברונר מר האדריכל
 זה במקרה שהגיש כפי תוכניות לאישור להביא היה יכול אם מאושר היה כי הודיע שעריים

שעריים. בשב׳ המגרשים יתר כל לגבי
 המחוזית בוועדה בהפקדה עתה זו תוכנית נמצאת מפורטת, בתוכנית שמדובר כיוון

בלבד. המחוזית הוועדה בידי נתון ההפקדה מועד תום לאחר ואישורה ברמלה ולבניה לתכנון
 לדחות אחד פה המקומית הוועדה החליטה דלעיל, הדעת וחוות ההסברים שמיעת לאור

בתכנון. סדרים אי בדבר בפרסומים שהופיעו הטענות כל את
 ובניה לתכנון המקומית הוועדה

ת ו ב ו ח ר

ה את לקרוא נעצרו חעוברים־והשבים
ב־ לרובין וילה בונה ״עדני : שלטים

אלדד מפגין
בטוב — ברע לא אם

1993 הזה העולם


