
 העצמאית הטלוויזיה פועלת שעל־פיה השיטה את
 לבי־בי־סי. במקביל המשדרת בבריטניה,

 איגוד למעשה, היא, העצמאית הבריטית התחנה
 מקבל מהם אחד שכל שונים, מפיקים כעשרים של

 מתחרים השונים המפיקים בשבוע. שידור שעות כמה
 טיב שמשתפר שככל כיוון התחנה, בתוך בזה זה

 גדולים פירסום בתקציבי זוכים הם תוכניותיהם,
 להקים יהיה ניתן הבריטי הדגם על־פי מתחריהם. של מאלה יותר
 טלוויזיה, לשידורי נוסף ערוץ בישראל גם

 המבקשים כל כץ יחלקו בו השידור ששעות
עצמאיות. תחנות להקים

מישטרחית חקירה
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בעקבות

 להתנקש הפלסטינים הסירוב ארגוני של
 אחרי התגבשה זו תוכנית דיין. של בחייו

 דיין כי חששו הסירוב אירגוני שראשי
 ישירות לשיחות הקצוות את לקשור עשוי

 וערב. ישראל מנהיגי בין
 חדש, ישראלי בספר להתפרסם עומדת זו גירסה

 שאירעו המדיניים באירועים העוסק הפניקס, בשם
 בישראל. הפוליטי המהפך מאז

 בחלקו המבוסס העמודים, 350 בן הספר
 ובחלקו אמיתיים וסיפורים עובדות על
 בידי נכתב לפעמים, דמיוניות הנחות, על

 מעורכי שהיו מי אריכא, ועמוס לנדאו אלי
!הזה״. ״היום דיין, משה של עיתונו
 קשור בהם נוספים ספרים שני ראו־אור באחרונה

 שיוצא־ האורניוס, אוניית מיבצע על האחד לנדאו,
 המוסד על — המוסד — והשני בארצות־הברית לאור

 ועומד בצרפת אור כבר שראה למודיעין, הישראלי
בבריטניה. גם להופיע

סוד יצא
 של ביקורו במהלך פרצה קשה מריבה
 ראש־הממשלה בין בישראל, סאדאת הנשיא
 דיין. משה שר־והחוץ לבין בגין מנחם
 מישרד־החוץ דובר של שיתופו :הרקע

 המישלחת בין שנערכה העבודה בסעודת
 הישראלית. לנציגות המצרית

 דויד המלך במלון שבסעודה הצדדים, בין הוסכם
 מקבילים. תפקידים בעלי צד, מכל איש 15 ישתתפו

 דוברו, את בסעודה לשתף ביקש שסאדאת כיוון
 לו המקביל הישראלי התפקיד בעל כי בגין קבע
 דיין אולם פתיר. דן ראש־הממשלה, מישרד דובר הוא

 אמונו: ואיש האישי דוברו עבור המקום את תבע
 בתוקף. לכך התנגד בגין לביא. נפתלי

 בין שהוחלפו הקשים בחילופי־־הדברים
 לביא ״אם :בגין טען זה כנושא ודיין בגין

 הסודות.״ כל ייצאו — ייכנס
 שהחליט אחרי לדיין, לוותר בגין נאלץ זאת למרות
 מדיני. יועץ של תקן על בפגישה לביא את לשתף

 חבר המצרית המשלחת גם הוסיפה מכר כתוצאה
לסעודה. נוסף
 מסיבת־עיתונאים לקיים מישרדו לאנשי אישר בגין
 שבעיתונות אחרי סאדאת, של עזיבתו אחרי יום

 את לייחס ניסו שבהן מודרכות, ידיעות הופיעו
 בילעדית סאדאת של ביקורו אירגון הצלחת

 החלטתו סיבת את לפרש ניתן זה רקע עללמישרד־החוץ.
 מנכ״ל ולא מישרדו, מנכ״ל כי בגין של

 ישראל את שייצג הוא מישרד־החוץ,
קאהיר. בוועידת

 דולו״ רבע־מידיון
ואום פטור

 קיסינג׳ר, להנרי העולמי היהודי הקונגרס שילם כמה
 ועידת־ שהיתה ועידתו, את בנאומו שיפאר כדי

 י גולדמן לנחום הפרידה
 שילם כוושינגטץ, הרווחת •טמועה לפי

 :חסר־תקדים סכום לקיסינג׳ר הקונגרס
דולר. רבע־מיליון

לידיו לטלפן אסור

סאדארו ביקור
 כפרשת בחקירה לפתוח עומדת המישטרה

 ציכעוניים, צילום סירטי של היעלמם
 הנשיא של ונאומו ביקורו הונצחו עליהם

 הצבע סירטי הם אלה בכנסת. סאדאת
 זה. היסטורי מעמד •טל היחידים

 המעמדים כל צולמו צלמים, התקהלות למנוע כדי
 ה״פול״. בשיטת חלק, סאדאת נטל שבהם הרישמיים

 מוגבל מיספר רק להשתתף הורשה מעמד בכל
 דורש. כל לרשות עמדו שצילומיהם צלמים, של
בשחור* שצילמו צלמי־טלוויזיה כללה כזו קבוצה כל

לסאדארו
ולבגין

 ביום ייעיד זה נושא על רב-שיח
 בערב, 20.30 בשעה ,1.12.77 ה׳,

 תל־אביב, סוקולוב״, ״בית באולם
:בהשתתפות ,4 קפלן רחוב
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 בשחור־לבן צילם שחלקם עיתונות, וצלמי ובצבע לבו
 של נאומו בעת שצולמו הצבע צילומי בצבע. וחלקם

 קולור, אוריינט בחברת לפיתוח נמסרו בכנסת סאדאת
 המישטרה התבקשה עתה מיסתורית. בצורה נעלמו אך

 — הצילומים של היעלמם תעלומת את לפתור
תחליף. להם שאין

ביקור על ספר

רבב גניבות מבת
אביבים״ ו!ה1ב"

 ״נווה־אביבים״ היוקרה שכונת תושבי
 מישטרת לארגן עשויים תד־אכיב שבצפון

 גל את לבלום במטרה פרטית, מתנדבים
 מזה השכונה את הפוקד הרכב גניבות

 חסרת־אונים שהמישטרה מאחר חודשיים,
בבעייה. לטפל

 ראש־הממשלה מתגוררים שבו באיזור המדובר
 לשעבר ושר־הביטחון רבין, יצחק לשעבר
פרס. שמעון

.מדי נגנבות
באיזור. הבתים מחצרות מכוניות לילה
 כנופיה של שיטתית בפעילות מדובר כי נראה

 במנגנוני־ המצויירות מכוניות שגם כיוון מאורגנת,
 נפרצות ובמנעולי־הגה, סודיים במצתים אזעקה,

 לאחר־ נמצאות הגנובות המכוניות מרבית ונגנבות.
 כשתאי־המיטען רחובות — ראשץ־לציון באיזור מכן

 בהן שהשתמשו כך על המעיד דבר — ריקים שלהן
גנובות. סחורות להעברת

 ותושבי חרם, כה עד העלו למישטרה הפניות כל
 המכוניות שתי נגנבו מהם כמה שאצל השכונה,

 תורנות לארגן מתכוונים אחד, בלילה המישפחתיות
ריכבם. על שמירה

 םסימדיץ חינם !?ודעות
ב..מווו״ב״ למפרסמים

 לשלב נכנסה הפירסום תקציבי על הצהרונים מילחמת
 להעדיף המפרסמים את להמריץ על־מנת חדש.

 אחרונות, בידיעות פירסום פני על במעריב פירסום
 יותר בסכומים אצלו למפרסמים מעריב מעניק

 בצורת הטבה אחרונות, בידיעות מאשר גבוהים
חינם. פירסום שיטחי
 מעריב, לבין המפרסמים איגוד בין הסכם על־פי

 העיתונים, בשני הפירסום שיטחי השנה בסוף יסוכמו
 בעיתון מאשר יותר במעריב שפירסם מפרסם וכל

הבאה. התקציב בשנת חינם מודעות יקבל המתחרה,

 שסגן־ראש־הממשלה, לכך הסימנים והולכים גוברים
 ברצינות. תפקידו ואת עצמו את לוקח ידין, ייגאל

 ביתו, כפתה סוכת־שומרים שהוקמה אחרי
 דוברו הודיע חשיבותו, את להפגין כדי
 לטלפן לעיתוגאים אסור ואילך מעתה כי
 חכר־ ידין הפך בכך הכיתה. ידין אל

 בזה. איסור קיים שלגביו .היחידי הממשלה
 בעניינים האיש אל שטילפנו נכבדים, עיתונאים
בשמם. שהזדהו ברגע בטריקת־טלפון נענו חשובים,

טלוויזיה להקפת נטייה
דת וח א פ עונפאית

 שר־החיגוך •טל המוצהרת התנגדותו למרות
 טלוויזיה תחנת להקמת המר זבולון

 הטלוויזיה לתחנת מקבילה פרטית
 חברי כקרב רוב מסתמן הממלכתית,

 כזאת. תחנת הקמת לאשר הממשלה
 בי תסתבר השרים כקרב שנערך כמישאל

 שאר כל כמעט תומכים המפד״ל שרי מלכד
 נוסף. טלוויזיה ערוץ הקמת כאישור השרים

 רישיון לקבל המבקשים מצד ההצעות ריבוי בגלל
לאמץ נטייה מסתמנת פרטית, טלוויזיה תחנת להפעלת

א3ה סאדאת־בשבוע
 לאור להוצאה במירוץ להירשם עומד חדש שיא
ת ספרים של !.אירועים דפיהבו

 המיפגשים, כל בתולדות גם העוסק הספיר,
 וערבים, ישראלים נציגים בין והגלויים, החשאיים

 הוושינגטון כתבת ברגר, מרלן בידי במשותף נכתב
 שלמה הישראלים והעיתונאים לשעבר פוסט

 ראש סגן בתפקיד שכיהן מי כרוז, ויעקב נקדימון
 הראל איסר של כהונתו בתקופת שירותי־ד,ביטחון

השירותים. כראש

 ומפה חזיח־־הסירופ
בדיין? להתנקש

 באירופה, דיין משה שר־החוץ של היעלמותו
 כדרכו שהיה כעת השנה, אוגוסט כחודש

תוכנית מחשיפת נכעה לארצות־הכרית,

 תפש לא מדוע
כיפה סאדאת
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 מן שנפגעו דתיים, חוגים
 ד?סכים לא ב״יד־ושם״ ביקורו שבמהלך

 בפי כיפה, לחבוש סאדאת הנשיא
 אחרים מבקרים על גם שמקובל

 מדוע לברר ביקשו יהודים, שאינם
•היו  מאר עמדו לא

כיפה. שיחבוש
כן על סאדאת של

 כאילו בעיתונות,
היה כיפה כוש

 הדיווח בי הסתבר
 לחבוש סאדאת סרב

 נמסרה למוסד כניסתו כעת מוטעה.
 עד אותה הניח והוא כיפה לסאדאת

 מכלי מייד, נשמטה היא אולם ראשו,
 הסתבר כאשד להרימה. טרח שאיש

 בכר ראשו, מעל נעלמה הכיפה בי
אחרת. לו להגיש מכדי מאוחר ה




