
 מפורטת תוכנית תגיש ישראל
שלום חוזה של מלא לנוסח

ב׳ צד —י שתחתום ערבית מדינה וכל א׳ צד תהיה ישראל
 לקראת כי נודע המדיני לכתכנו

 בקרוב שייערכו שיחות־הקירבה,
תוכ הממשלה גיבשה בוושינגטון,

חו של מלא לנוסח מפורטת נית
 אחת כל לבין ישראל בין שלום זה

ערב. מארצות
 הצעת את יגיש דיין משד. שר־החוץ

 הערבים לשרי־החוץ החוזה ניסוח
 של בתיווכו שיחות־הקירבה, במסגרת

ארה״ב. של המדינה מזכיר
 הצעת כי המדיני לכתבנו נודע עוד

תהיה החתום שבחוזה אומרת ישראל

 צד להלן — (״ישראל א׳ צד ישראל
שתח ערבית מדינה כל ואילו א״׳),

 (למשל: ב׳ צד תהיה החוזה על תום
- מצריים  זה ודבר ב׳״), צד להלן י

 חוזה של הפתיחה במילות כבר ייקבע
׳ה כי ישראל מציעה כמדכן השלום.

ה על ״ובאנו במילים ייחתם חוזה
המדי נציגי יחתמו שמתחתן חתום׳/

 במשא־ומתן שייקבע ובעט בדרג נות
הצדדים. בין ישיר

החד חוזדדהשלום יוזמת כי נראה
על- בברכה תתקבל הממשלה של שה

> £ ה ־ ל א ״,מש
(ישראל) ירוסאלם

 מיפלגת לבין הממשלה מיפלגות בין מתנהלים ביותר ארוכים מגעים
דא״ש• האופוזיציה

ראש־הממ־ שבוע מדי נפגשים כשנתיים, לפני הממשלה, הוקמה מאז
 (מימין) ירין ג׳ואל פרופסור דא״ש, וראש (משמאל) בגין מוזם שלה

הממשלתית. לקואליציה תצטרף שדא״ש האפשרות על ומשוחחים
 הבחירה איזורי מיספר על היא דא״ש לבין הממשלה בין המחלוקת

 ואילו איזורים, 16 תובעת דא״ש שנתיים. בעוד הבאות, בבחירות שיהיו
איזורים. 11 מציעה הממשלה

 ירטש נואטו־שוון נ ״11
■שואל מדינה את

 פלאטו-שרון שמואל הכנסת חכר
לק הצעה האוצר למישרד הגיש

כו סכום תמורת המדינה את נות
דולאר. מיליון 120 של לל

 פלאטו־ ח״כ מציין להצעתו בנימוק
 כמדינה ישראל, מדינת על כי שרון

 לגויים, אור לשמש החייבת יהודית
המדי להיות המוסרית החובה מוטלת

מדי תהיה שלא בעולם הראשונה נה
 שתתנהל מדינה אלא מולאמת, נה

 הון ועל־ידי חופשית יוזמה מתוך
פרטי.

פלא־ מר כותב וכישראלי,״ ״כיהודי

ותי קארטר ג׳ימי ארה״ב נשיא ידי
 המתונות ערב, ארצות על לחץ צור

 ממשית להצעה להתייחם לכאורה,
להס ולא חוזה־שלור של וקונקרטית

רי תעמולתיות סיסמות מאחרי תתר
מתוכן. קות

 מנוסח בירושלים משפטנים לדעת
נאה. ובכתב בהירה בשפה החוזה

ניב קובי

ה חוק פ ש מכ ה
 הפשע התגברות באור אבל ובמישפט, בחוק מאד מעט מבין אני

 נגעים לביעור וחריפים נועזים צעדים לאלתר לנקוט יש והמתירנות
חברתנו. משורש ועקירתם אלו

 פחות מדי, לאט העבריינים אית שופטים שלנו בתי״המישפט
__ מדי. מסובכות ובפרוצדורות מדי

 כדי ולזרזם השיפוט תהליכי על להקל מנת על הכל לעשות יש
אלגנטי. ובאופן חזק מהר, הפושעים את לכלוא השופטים שיוכלו

 הפשע ירימו כביכול, ״הומאניטאריות״ סיבות בשל נהסס, אם
 תוכם אל כולנו את ויבלעו לועם יפערו ראשם, את והמתירנות
כלא־היינו.

 קצין־מישטרה בפני חשוד הודאת תהיה לפיו החדש, החוק גם
 את במידת־מה לזרז כדי בו שיש למרות בבית-המישפט, קבילה
____ _____________ועיקר. כלל מספיק שאינו הרי השפיטה, הליכי

 ולהביא החדש, החוק ביסוד הרעיון״הטמון ולשכלל^את לעבד יש
 בפשע מוחצת מילחמת-בזק לנהל יוכל בו למצב השיפוט מנגנון את

ובמתירנות.
ועוז קצין־המישטרה את לבית־המישפט להביא למשל, אפשר,

ו  חזקים הם אם יכריע ובית־המישפט הנידונה, בפרשה החוקרים ר
 כי בית-המישפט יחליט אם מהנאשם. עדות לגבות על־מנת דיים
 בית-המישפט יחליט אם מייד. הנאשם יורשע הרי ־־־ הם חזקים אכן

 המיש- לחיזוק כספים הממשלה תוסיף — מספיק חזקים אינם כי
טרה.

 יקשור בית-המישפט — זו שיטה גם לשכלל ניתן כן, על יתר
 טבע אם הנהר. אל ישליכו ואחר הנאשם, צוואר על כבדות אבנים

מכ שהינו סימן — טבע לא ואם הוא. אשם שאכן סימן — הנאשם
להורג. מייד להוציאו ויש שפה,

 בכישוף האשם ואילו מיתה, דינו ובמתירנות בפשע האשם כי
מוות. דינו ילדינו

 הסדר החוק, של וביצורם לחיזוקם תביא זו ומהירה יעילה שיטה
ישראל. במדינת והצדק

מקירבנו. הרע את נבער וכך

 את מציע ״אני במיכתבו, טדשרון
זו.״ נעלה למטרה שירותי

 סכום פלאטו־שרון מר מציע כאמור,
מיל 60 מזה דולאר, מיליון 120 של
בתשלו והשאר במזומנים דולאר יון

נוחים. מים
 קיימות זה בשלי כי נודע לכתבנו

 — המדינה לקניית הצעות שלוש
 של הצעה ערב־הסעודית, של הצעה

והצע בלגית־יפאנית משקיעים קבוצת
 ככל שהיא פלאטו־שרון, ח״כ של תו

ביותר. הגבוהה ההצעה הנראה


