
 לי אין יקרה. מה יודע לא א;י
 אהד דכר אכל יהיה. מה מושג
 כד כסיגנון. שיגוי יהיה — כטדח

 הליכוד, מכטיה כך ד״ש, מכטיחה
מא ואני — המפד״ל מכטיחה כך
להם. מין

עי לקרוא שמעכשיו אומר זה
 לצפות או רדיו, לשמוע או תון,

 שהיה מה יותר יהיה לא כטלוויזיה,
חדש. סיגנון יהיה פעם.

 •הרגישים ז כדיוק ייראה זה איך
 לשדר מזדרזים ככר שכתיקשורנים

ואחרי החדש, המסד ראשית את
 קו כל מאד, כקרוב יתייצב, הם

העיתונאית. החזית
 מושג לי אין שאמרתי, כמו אז
 לי יש אכל יקרה, ומה יהיה מה

 מה יהיה איך יודע שאני הרגשה
 אז שיהיה. מה יקרה ואיך שיקרה

 מכלי להתרגל, עליכם להקל כדי
: לדוגמה תסריט הנה להתכלכל,

ארה־־ב נעמדת בירסום איו בגין:
חה־חה־חה״ לכרסם, כדי ולא לחייך כדי זאת אבל צחורות, שיניים ״לקארטר

 אמר בגין מנחם ראש־הממשלה
 כעמדת כירסום כל אין כי אמש,

 דיש■ האמיצה וכידידותה ארה״ב
־אל.
 בשדה במסיבת־עיתונאים דיבר בגין מר

ארצה שחזר אחרי בן־גוריון, התעופה

 כירסום אין דיין:
ישראל במדיניות

בארה״ב. הממלכתי ביקורו בתום
ביח בכירסום חש אם :לשאלה בתשובה

 כי בגין :מר השיב ישראל־ארה״ב, סי
 בארה״ב, הממשל אנשי עם בשיחותיו

 חש לא עצמו, קארטר הנשיא ובתוכם
ליש האמריקאית בידידות כירסום בשום
 ראש־הממשלה, הוסיף ״אדרבא,״ ראל.

הג הליכוד ממשלת של ״זקיפותרקומתה
החופ העמים שני בין הידידות את בירה
הללו.״ שיים

 ב- חש אני שבהן היחידות ״הפעמים
בפ ״הן ראש־הממשלה, הוסיף כירסום,״

 בגין מד ישראלים.״ עיתונאים עם ,גישות
 בארץ הרבים הדיבורים כי הזהיר אף
ל להשפיע עלולים כביכול׳ כירסום על

שהדיבו ומוטב בעולם, ידידינו על רעה
ייפסקו.״ הללו רים

כי ,ראש־ד,ממשלה ־סיפר דבריו להדגשת

 לבביות, היו קארטר הנשיא עם פגישותיו
ביני והחליפו ארוכות התחבקו אף והם
תנ״ך. פסוקי מאות כמה הם

 מאמין אדם נאה, איש הוא קארטר ״מר
 שיניים לו שיש נכון זה אמת. של וידיד
 לחייך שיוכל כדי זה אבל וצחורות, יפות
 לקול בגין מר סיכם שיכרסם,״ כדי ולא

העיתונאים. של צחוקם

א ש בנו

הדשון: ועד
ביושם אין

 העיכרית ללשון הלאומי הוועד
 שימוש האוסר צו, הכוקר פירסם
כ מהלילה החל ״כירסום״ כמושג
חצות.

 שהמושג בכך החלטתו את מנמק הוועד
 מ־ המתורגם גויי מושג הינו ״כירסום״

 ישראל במדינת יכירנו לא ומקומו נוצרית,
העיברית. ובשפתה

 גאים ליהודים הלאומי הוועד ממליץ בצו
במו ״כירסום״, המושג במקום להשתמש,

 כך השונות. הטיותיו על ״אינטשום״, שג
 איג- ״העכברים למשל, לומר, יש שמעתה

 ״העכברים ולא הבולבוסים,״ בשק טשמו
 נהוג שהיה כפי הבולבוסים,״ בשק כירסמו
 למורי־הטבע ■ הצו ממליץ כמו-כן בטעות.

 מישפחת את מעתה לכנות אוהבי-עמם,
 סנאים, ארנבות, עכברים, הכוללת החיות

האנטישמים.״ ״מישפחת בשם וכיו/ אוגרים
לירות, אלף לקנס צפוי הצו את המפר

 העונשים שני או תמורתן, מאסר חודש או
כאחד.

טחון הבי ו
 הכוקר אמר דיין משה שר-החוץ

 שהתפרסמו לידיעות כי כניו-יורק,
 שלפיהן האמריקאית, בעיתונות

 השלום כמדיניות כידסום מתחולל
כמצי אחיזה שום אין ישראל, של

אות.
מאמ של שורה על בכך הגיב דיין מר

 ב־ הנוכחי ביקורו בעת שהתפרסמו רים
 הסטייט־דיפארט- בהשראת כנראה ארה״ב׳

 עתה מוכנה שישראל נכתב ובהם מנט,
ושומ ביהודה מסויימים שטחים על לוותר

סופי. חוזר,*שליום תמורת רון,
ה באסיפת־המגבית שדבר שר־החוץ,

 בחתירתה איתנה ישראל כי אמר שנתית,
מו אינה ״ישראל אך מחיר, בכל לשלום

 תמורת לשלום התיקווה על לוותר כנה
לשלום.״ הסיכוי
 חברי בפני הרצאה דיין מר נשא אמש

 והודיע בוושינגטון, הסנאט של ועדודהחוץ
 גדולים ויתורים לוותר מוכנה ישראל כי

 הזעיר הסיכוי תמורת ״אפילו ומשמעותיים
לשלום.״ ביותר

 בטלוויזיה שד־הח׳וץ רואיין בצהריים
 מוכנה אינה ״ישראל כי ואמר בופאלו של

 לביטחונה, החיוניים שטחים על לוותר
לשלום.״ העלוב הסיכוי תמורת

בבוסטון. דיין מר ידבר הערב
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 ושומרון ביהודה הישראלי החוק את להחיל ״הצענו
השטחים״ את לספח מהליכוד למנוע על־מנת

ושר־הרווחה, סגן־ראש-הממשלה
 ייגאל פרופ׳ (מיל.) רכ-אלוף ״כ ה

הדמוקרטית התנועה ראש ידין,

 3 נעצרו
אנטישמים

 נעצרו סוטים צעירים שלושה
הקי על שמרהו כעת כחיפה, אמש
 כמטרה אנטישמיות סיסמות רות

הציכור. כמוראל לפגוע
שלו כתבו השאר בין כי נודע, לכתבנו

״ ״יש הקירות על התבוסתנים שת
נוספים. נאצה ודיברי
 לדין הכנופיה חברי שלושת יובאו היום

 השחתת לשינאה־עצמית, ניסיון באשמת
חו ואנטישמיות במוראל פגיעה המוסר,
 לעשיית החוק על־פי יישפטו הם לנית.״

ובעוזריהם. בנאצים דין

 והצלחה הישג ש? עליזה באווירה
בירושלים ישראל שרי מתכנסים

המדינית באנטישמיות תדון הממשלה

 בראיון אמש אמר (ד״ש), לשינוי
 כהצעת רואה הוא אין כי לטלוויזיה

 ישראל ריכונות את להחיל ד״ש
 כידסום משוס ושומרון יהודה על

תנועתו. כעקרונות
 עם ״ד״ש בתוכנית שדיבר ידין, מר

לש מוסיפה ד״ש תנועת כי אמר ד״־ש״,
שהת כפי עקרונותיה, על בקפדניות מור

 עשינו כך הבטחנו, ״כך במצעה. חייבה
 סגן־ אמר בעתיד,״ גם נעשה וכד בעבר,

ראש־הממשלה.
 במס־ השבוע ד״ש •שרי להצעת אשר

 ביהודה הישראלי החוק את להחיל שלה,
הטע כי ידין הפרופסור אמר ושומרון,

 כירסום משום הזאת בעמדה יש כאילו נות
 ורעות־ מרושע ״הבל הן ד״ש בעקרונות

מטופשת.״ רוח
 ולא ״אין בי ׳ואמר הוסיף ד״ש ׳מנהיג

 שבמצב אלא בעקרונותנו,״ כרסום שום יהיה
 סכנה נוצרה באחרונה, ששנתהווה הפוליטי
 חד־צדדי באופן יספח שהליכוד ממשית

 על- כן, ״על לישראל. ושומרון יהודה את
 שבו דבר :השטחים, סיפוח את למנוע מנת

הח לאומי, אסון ואף סכנה ד״ש רואה
 את מייד להחיל לממשלה להציע לטנו

 ובכך ושומרון, יהודה על ישראל ריבונות
 הליכוד,״ של הסיפוח כוונות את לשבש
 ואמר הוסיף ידין מר שר־ד,רווחה. הסביר
 למנוע ביותר הטובה הדרך בחיים ש!״גם

 מסוכן, אי רע מעשה לעשות ממישהו
בעצמך.״ לעשותו היא

 הוא כי סגךראש-הממשלה, מסר עוד
ואש עם קבוע קשר־מיכתבים על שומר

כתו בגין מר של ״מיכתביו וסי ד,ממשלה
 מרתקים והם יפה, ובשפה נאה בכתב בים

תמיד.״ אותי ומספקים ומלבבים

 דישיכה היום תתכנס הממשלה
 המערכי הכותל כרחכת חגיגית

 לרגל זומנה הישיכה כירושלים.
 הקשרים כגיתוק הככירה ההצלחה

 השוק מדינות עם הדיפלומטיים
האנטישמיות. וארה״ב האירופי

 שמשקיפים בגין, מנחם ראש־הממשלה
הכו באישותו המזהיר ההישג את תולים
 הרגילה בסקירה הישיבה את יפתח בשת,

 ולאחר- הדורות, במשך ישראל שינאת על
 המדינית באנטישמיות דיון ייערך מכן

האקטואלית.
 וביניהם שרים, כמה בי נודע לכתבנו

שר־הזקיפות וייצמן, עזר שר־הביטחון

 יציעו יהמר, זבולון ושר־החיינוך שרון אריק
 בכל כולל לשלום מייד לצאת לממשלה
החזיתות.

 כי לכתבנו, הבוקר אמר וייצמן השר
וייצ הגבולות לאורך ערוכים צה״ל כוחות

 ״אנחנו הפקודה. כשתינתן מייד לשלום או
 ״ונוכיח וייצמן. הוסיף אדיר,״ ניצחון ננצח

 מזיזים לא האנטישמיים איומיו כי לעולם
בתחת.״ שערד, לנו

 לדעתו כי אמש, עוד אמר שרון השר
 את לנצל המדינית, התבונה מן זה יהיה

 על־ שנוצר, הגיאדפוליטי־אנטי־שמי המצב
 של נוספים כבושים חלקים לשחרר ׳מנת

והבשן. הגילעד כגיון ארץ־ישראל,
אחרת, שרים קבוצת תעלה זאת לעומת

 הצעה מהמפד״ל, ושר מד״ש שרים הכוללת
להת שלא לממשלה הקוראת יותר, מתונה
 הכוחות ובכל מייד ולהתקדם בגדים חשב

 גבול את שם ולהציב מערבה הירדן מן
מורא. וללא בגאווה ישראל,

אי בהתייצבות מדברת צעה1"'נראה~שהו
 .נצרת־שכם־חב- בקו ראשון, בשלב תנה׳

שבע. רון־באר
ליש הראשי הרב יקלל הישיבה בסייום

 קארטר הצורר את גורן, שלמה הרב ראל,
 ראשו,״ על מארה ״יתהולל בקיללת ימ״ש

להע כדי פעמים שלוש ירקקו והשרים
העולם. מן בירו

ישיר. בשידוד בטלוויזיה יועבר הטכס

ניב קובי


