
 למצריים ויתורים
 תמורת וסוריה
□גרה בשרה

 התגבשה טרם השבוע, שפורסמו לידיעות בניגוד
 ישראלית ליוזמה מוגדרת תוכנית הליכוד בממשלת

 ראש־הממשלה אמור שאותה באיזור, להסדר בקשר
 ארצות־הברית. נשיא עם בפגישתו להעלות בגין מנחם
 ועקרונות רעיונות כמה והולכים מתגבשים אולם,
כזאת• לתוכנית כבסים

 שתהיה תוכנית לנכש היא העיקרית המטרה
 את האפשר כבל כלליים כקווים תואמת
 עצמו, קארטר ג׳ימי שהעלה ההסדר רעיונות

 כעת מצירו. התנגדות לעורר שלא כדי
 ניתן באמצעותה נוסחה כמציאת עוסקים

 בגין של המדינית התפיסה את למכור יהיה
קארטר. של העקרונות על-פי ודיין
 תוכנית לבסוף תגובש המעשית, שמהבחינה נראה

 עד — וסוריה למצריים מכסימליים ויתורים שתציע
 של הבינלאומי לגבול כללית ישראלית נסיגה כדי

 נכונות תמורת זמן), ולאורך (בשלבים 1967 שנת
 מדיני לגבול ביטחון גבול בין להבדיל ערב מדינות
ובשומרון. ביהודה

 להחזיק למדינת־־ישראל לאפשר היא המטרה
 שמונה של ממושכת לתקופה הירדן כגבול

 הסכמה מתוך שנים, שתים־־עשרה עד
 כשנים כשטח שתיווצר החדשה שהמציאות

 את יותר, רחוק כטווה שתכתיב, היא אדה
 כין שייקבע המדיני הגבול על ההסכמה
המדינות.

 ככל זמן להרוויח היא זז תוכנית של העיקרית המטרה
האמריקאים. עם לעימות להגיע מבלי הניתן,

 מסוכן 3ג8ם
ון13ד כדרום

 מתוך שנראה מכפי בהרבה חמור בדרום־לבנון המצב
החדשות. קריאת

 להגדיל מתכוונת שישראל מאמינים הסורים
 לתפוס כדי ה״נוצרית״ המוכלעת את

 דמשק, על אפשרית להתקפה עמדות־זינוק
 המכוצרים־היטכ קווי־ההגנה איגוף תוך

 צה״ל. מול הסורים שהקימו
 פיתאומית, להסלמה להגיע הדברים עלולים משום־כך

 במיקרה להפעיל, הסורים עם מנוי־וגמור כאשר
הנוצרים. לבלימת גדולים כוחות הצורך,

 ראעוונה מחלוקת
הליכוד סממעודח

 בימים כבר התגלע הליכוד בממשלת ראשון משברון
 לאיום־ עד להגיע עלול והוא להקמתה, הראשונים

 שר — החדשה הממשלה משרי אחד מצד בהתפטרות
 מודעי. יצחק והתשתית, האנרגיה
 על־פי הוקם מודעי, הועמד שבראשו החדש, המישרד
 בראשות הממשלה למיבנה המייוחדת הוועדה המלצות

 לפני עוד הליכוד על־ידי שהוקמה רום, יוסף הפרופסור
הבחירות.

 המישרד כי השאר, כין המליצה, רום ועדת
 ועל נציכות־המים עד גם ממונה יהיה החדש

 הוקמה כאשר אולם, מינהל־מקרקעי־ישראל.
 אריק שר-החקלאות, בי הסתבר הממשלה

 אלה גופים שני על לוותר מסרכ שרון,
 כאי־צירוף רואה מודעי דמישרדו. השייכים

 המישרד הרקת משום למישררו הגופים
מתוכנו.

 שבה מייוחדת, ועדת־שרים של להכרעתה נמסר העניין
אם כי הנמנע מן לא מודעי. וגם שרון גם חברים
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 מינהל־מקרקעי־ישראל את להשאיר הוועדה תחליט
 יודיע מישרד־החקלאות, בסמכות נציבות־המים ואת

התפטרזתו. על מודעי
 כדי לחו״ל, השבוע בסוף לצאת מודעי עומד בינתיים
 רבלון, הבינלאומית חברת־התמרוקים להנהלת להודיע

 שלד- הישראלי הסניף של מועצת־המנהלים יו״ר שהוא
החברה. עם קשר או תפקיד מכל התפטרותו על

 של מקורות־י^מים
□שטחים ־ ישראל

 מוחלטת תלות שלה המים באספקת תלוייה ישראל
 שיעלה הטיעונים אחד יהיה זה — המוחזקים בשטחים

 נשיא עם פגישתו בעת בגין מנחם ראש־הממשלה
 הביטחוניים הנימוקים על נוסף ארצות־הברית,

 ישראל של השליטה להמשך כהנמקה וההיסטוריים,
 ובשומרון. ביהודה בגולן,

 שד־ הופתע המים נציב עם כפגישה
 שני־ כי לגדות שרון, אריק החדש, החקלאות

 ביום ישראל של המים ממקורות שלישים
 .1967כ־ שנכבשו כיטטחים נמצאים

 זו, בעובדה להשתמש בגין את ישכנע כי אמר אריק
לסגת. שלא ישראל של לזכותה הטיעונים לחיזוק

 0ח*דו3?1 ׳וסדונו
המכווניוח? דרשויוח

 לקביעת בקשר הליכוד אנשי בין שוררת מחלוקת
שקיימת בעוד המקומיות. לרשויות הבחירות מועד

ש1יח מצעד־צה״ל ד
ביום״העצמאזת?

 הועלתה ממשלת־הליכוד שרי כקרב
 מיצעדי מסורת את לחדש ההצעה

 לצה״ד ולהורות ביום־העצמאות, צה״ד
 מיצער לעריכת מעתה ככר להתכונן

תשל״ח. כיום־העצמאות צכאי
 לרגל שנערכו הצבאיים הטכסים

 ראש■ וכיקור שרי־זזכיטחץ חילופי
 ובמטכ״ד, כמישרד־הכיטחון הממשלה

 מדיניות שד הראשונות הסנוניות הם
 הטכסים את שתעודד הליכוד ממשלת

 ח• כחידוש התומכים לדעת הצבאיים.
 תרד לתרום כדי כו יש הצכאי, מיצעד

ל העם, מוראל להעלאת חשובה מה
 הקשר ולהידוק מדינות־ערב הרתעת

וצה״ל. האזרחי הציב־ר כין

 שנת לתחילת עד הבחירות בדחיית התומכת קבוצה
 על־פי הבחירות. להקדמת לתביעה רוב מסתמן ,1979

 לחודש מאי חודש בין להיערך הבחירות עמדו המתוכנן
.1978 נובמבר
 מכקשים הליכוד של הכחירות מומחי

 שהמהפך בתיקווה הבחירות, את להקדים
 ישפיע הכלליות בבחירות ביטוי לידי שבא

 המוניציפאליות. בבחירות גם ויימשך
 טוענים כשנה, כעוד הבחירות ייערכו אם

 להביע הציבור עלול כהקדמתן, התומכים
 צעדי־הכיניים על שלילית תגובה כהן

 כדרך לנקוט הליכוד ממשלת •בעומדת
 ביטול כגון המשק, שד כלכלית להבראה

והדלק. החשמל מחירי והעלאת הסובסידיות

 ן ׳3 חיכוכים צפו״ס
ריו3דח משד ירוחם

 אישיות להתנגשויות הקרוב בעתיד כבר לצפות ניתן
 לבין משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל בין ולחיכוכים

 בראשות והן המרכזת בוועדה הן למיפלגה חבריו
 להסתדרות בבחירות המערך נצחון בעקבות המיפלגה.

 הניצחון את המייחס משל, של באישיותו שינוי חל
 הרשימה. בראש האישית הצבתו לעובדת
 את ניצח לכדו הוא בי ביום משוכנע ״משל

 בארזמטית אישיות הוא וכי הליכוד,
 כוועדה מחבריו אחד טען המונים,״ המושבת
המרכזת.

 נציגות הקיבוציות התנועות נציגי תבעו בינתיים
 של אפשרות וקיימת המרכזת, בוועדה משמעותית

 לבין משל בין המערך בתוך חדשה ברית היווצרות
 את להגביר העומדים הקיבוצית, התנועה אנשי

המיפלגה. בחיי מעורבותם

ימי־עבודה שיבעה
במשה״□ בשבוע

 במישרד־ ראשון שינוי חולל וייצמן עזר שר־הביטחון
 ימים שבעה בן שבוע־עבודה שהנהיג בכך הביטחון,
שר־הביטחון. בלישכת

 ללמוד שעליו החומר על להתגבר כדי
 כשבתות גם וייצמן עזר עובד ולבדוק,

רגילים. ככימי־עכודה
 (מיל.) תת־אלזף בסגן־השר, לפגוע עלול זה חדש הסדר

 בבית־הכנסת בשבתות להתפלל הנוהג ציפורי, מרדכי
 קיראון. שבשכונת־מגוריו,

 של הקואליציוניים שותפיו יגיבו כיצד גם ברור לא
 הסדר על להם ייוודע כאשר מהמפד״ל, וייצמן עזר

במשרדו. שהנהיג החדש

 בסימן דייש
רעיונית קולקטיביות

 להפעיל הוחלט לשינוי הדמוקרטית כתנועה
 התנועה נציגי עד נאסר שעד־פיו נוהג,

 הצהרות להשמיע אחרים ובמוסדות בכנסת
מוקדם. אישור ללא אחרות או מדיניות

 ומידע התנועה, בשם לדבר רשאי התנועה דובר רק
 נעשה בכך בקומוניקאטים. יימסר בתוכה הנעשה על

 בנושאים הדיעות למיגוון ביטוי מתן למנוע ניסיון
 קולקטיביות של כתנועה ולהציגה בתנועה, שונים

רעיונית.
 באחת במפא״י שנעשה דומה ניסיון מזכירה התופעה

 של הדחתו תקופת — ביותר החשוכות מתקופותיה
לבון. פינחס

ל' תובנית תושב■
בית־יוזתלוויות וגד
 שכעכר־הירקון ל׳ תוכנית שכונת תושבי

 אזרחי מרי שד גילויים מתכננים כתד־אכיב,
 להעכיר התוכנית כשל תל־אכיב עיריית נגד
לשכנותם. העירוני כית־ההלוויות את
 לראש־ עצומה מישלוח אף מתכננים הם השאר בין

 בבחירות בו לבחור שלא יאיימו שבה תל־אביב, עיריית
 התוכנית. תמומש אכן אם הקרובות,

 בבית־החולים כיום שוכן העירוני ביודההלוויות
 הלוויות כשלושים ממנו יוצאות יום ומדי איכילוב,
 לשיבושי־תנועה הגורמות ראשון) בימי 60( בממוצע

 בית־הלוויות לבנות תוכנית היתה תחילה העיר. במרכז
 השכונה תושבי התנגדות אך מונטיפיורי, בשכונת

 בית־ההלוויות את להעביר התוכנית גם אותה. ביטלה
 בשל הפרק׳ מעל ירדה באבדכביר הפתולוגי למכון

 החדש, העירוני מבית־העלמין המקום של ריחוקו
 ברמת־השרון. דונאם 360 של שטח על שישתרע

 בית־ את לכנות היא הנוכחית התוכנית
 ■הסופית תחנת־האוטוכופים ליד ההלוויות

 נמצאת שבו כמקום לגשר־הירקון, מעבר
קדוש. של סכבת־האכטיחים ביום

 בית־הלוויות הקמת כי טוענים, עבר־הירקון תושבי
 אופי את ותשנה לשיבושי־תנועה תגרום במקום

 ארובת בשל תושביה מוטרדים כיום שגם שכונתם,
הסמוך. שדה־התעופה ובשל רדינג

מתנדבות חיילות
לקורס^טייס

חוד מיספר לפני שנקבע התקדים
 בתולדותיו לראשונה כאשר שים,

 לחיילת לאפשר חיל־האוויר הסכים
 ככר כקורס־טייס, ולהשתתף להתנדב

חיי מיספר ראשונות. תגובות הוליד
 כקשות הגישו ככר הוכה כשירות לות

דקורם־טייס. להתקבל
 לקורס לראשונה שהתקבלה האשה

 ל־ שהתגייסה אזרחית, טייסת היתה
להש לה שיאופשד כדי שירות־קכע

 היא חיל-האוויר. של בקורם תתף
 בינתיים ארוך. מאבק בתום בכך זכתה
או בקורם. השתתפותה הופסקה בבר

 עודד בקבלתה שנקבע התקדים לם
ל להפוך לבקש אחרות מתגייסות

 אם הוחלט לא עדיין צבאיות. טייסות
לקורס.! כשירות־חוכה חיילות יתקבלו


