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אימץ דיין
סאדאח הצעת

לנכי ממשלת־ישראד של החדשה״ ״הגישה
בארצות• האחרון משה ההוץ

של לא וגם שלד מקורי רעיון איגה הכרית,
................* ■......1 זלת

שד־ הציג אותה מצריים, עם המשא־ומתן
ן------------ --------------------ככיקורו ריי

מקורי רעיון ה
 שד אימוץ זהו למעשה ממשלת־ישראד.

 אד־ אגוואר מצריים נשיא שהציע הצעה
 לפני עוד לממשלת־ישראל פאדאת

כהורשיים.
 הדרך לפריצת לתרום שנועדה החדשה״, ״הגישה

 הצהרת שבעיית שמאחר קובעת המו״מ, של לחידושו
 המו״מ, להמשך העיקרי המיכשול כיום היא העקרונות

 נוסחה קודם ולמצוא זה בשלב ממנה להתעלם יש
 בעיית ופתרון המערבית הגדה עתיד לגבי משותפת
 בשעתו הוצע זה רעיון לפלסטינים. העצמית ההגדרה
 במשך אולם לממשלת־ישראל, סאדאת על־ידי

 באחרונה, רק עליו. הגיבה לא היא כחודשיים
 אימץ האמריקאי, שר־ההוץ עם דיין של פגישתו בעת

 בידי שתואר אל־סאדאת, של הרעיון את דיין למעשה
 שלו. מקורית כיוזמה אמצעי־התיקשודת

! ! * ■ ס ס

 עשויה הנינזשלה
 תוכנית אח לננמש

■.האוטונומיה״
 תוכנית את לממש תחליט הממשלה כי הנמנע מן לא

 כפי המערבית, הגדה לערביי החלקית האוטונומיה
 מבלי גם בגין, מנחם של בתוכנית־השלום שהוצעה

 ומצריים. ישראל בין מההסדר כחלק תתקבל שזו
 ״אוטונומיה״ מימוש לקראת ראשון בשלב

 כשכועות ככר להורות, הממשלה עשויה זו
 הצכאית הנוכחות דילול על הקרובים,

 צה״ל חיילי הגדה. כיישוכי הישראלית
 ויתרכזו הגרודות מהערים יוצאו באיזור

 הם שבגרה. וכמאחזים הצבאים במהנות רק
והפרות־סדר. התפרעויות •טל במיקרה רק לערים יוחזרו

 ■מונה עיתונאי
ם דו ד ה״ א ר פ

 רפאל של מינויו עם שהתעוררו לחששות בניגוד
 כהונתו תקופת עשויה כרמטכ״ל, איתן (״רפול״)
 העיתונות כלפי הן צה״ל של בפתיחות־יתר להצטיין

 בהם הראשונים הצעדים אחד הציבור. כלפי והן
 שיגרה קביעת הוא זה, בתחום לנקוט הרמטכ״ל עשוי

 על לעיתונות יומיומיים ודיווחים תכופות פגישות של
הביטחוני. ובתחום בצה״ל המתרחש

שבחלקם בכירים, קצינים צה״ל דוברי כל היו כה עד

תתגאדות
ה" ״העולם בגיליון עה 2106 הז פי ר הו  במדו
ף״ קי ש ת עה ״ די ה י ס ח תיי ה הדיו ש ד־ עיי  ל

שה רי מתל־אביב. אלוני מ ח ה א ק ת בדי  קפדני
ספת לם למערבת הוברר נו ה״ ״העו  לא כי הז

ה ד חי סו שהו י ר כל עה לאמו די  לגבי זו בי
שה עורך־הדין ם אלוני. מ ל העו ה״ ״  מצטער הז

ת אלוני לעורך־הדיו שנגרמה הפגיעה על מ ו
כך. על בפניו נצל

 מודעים היו לא הם מחיל־ד,מודיעין. לתפקיד הגיעו
 שהבינו עד ארוכה תקופה וחלפה העיתונות לבעיות

 תרמו, לא מאמ״ן לתפקיד שהגיעו אלה תפקידם. את
העיתונות. בפני צה״ל לפתיחת הצבאית, תפיסתם מטבע

 זה מצב לתקן תוכניות נבדקות
 ״ל. לצה מיקצועי דובר מינוי באמצעות

 הנראה, ככל ייכחד, לתפקיד
 ויקבל לצה״ד שיגוייס עיתונאי

 למישרר־ גם דרגת־ייצוג. התפקיד לצורך
 מיקצועי. דובר בקרוב יתמנה הביטחון

 תהיה לאחרונה, שהופצו לשמועות כניגוד
 הדוברים. שני בין ברורה והפרדה אבחנה

 ׳*.,־ בעיקר יעסוק מישרד־הביטהון דובר
 מערכת שכתחוב המדיניים בנושאים
 הקשור בכל יעסוק צה״ל ודובר הביטחון,
 הביטחוניות ולהערכות. הצבא לפעולות

והמודיעיניות.

 אופוזיציה מתארגנת
פדיפרליס ליאו־ליר

 כיו״ר להיבחר ארליך שימחה שר־האוצר של שאיפתו
 בכך ולהבטיח בליכוד, הליברלית המפלגה הנהלת
 במיקרה דממשלה, לראשות במירוץ מקומו את לעצמו
 פנימית באופוזיציה תיתקל מהשילטון, יפרוש שבגין
 בתוך ארליך נתקל טרם שבכמותה ביותר. חריפה

מיפלגתו.
 הפנימית האופוזיציה מתכננת זה כשלב

 את לנטרל כדי מהלכים, של שורה לארליך
בחירתו. את ולמנוע השפעתו

 אהיה <ואוי מוטה:
!׳״ראש־הממשלה

 (מיל.) רב־אדוף לשעבר, הרמטכ״ל
 את מסתיר אינו גור, מרדכי(״מומה״)

ספו ימים שלי. הפוליטיות התוכניות
 (ועוד מתפקידו פרישתו אחרי רים

הכריז ........ ־־־  ה ״ל) מצה רשמית שוחרר בטרם
 אהיה ״אני :פרטית במסיבה מוטה

ה למבטי כתגובה ״ :ראש־מנדטלה
 ״עבדתי :הסביר אדיו, •טהופנו תמיהה

 אמי להם שיש שרי־ביטחון, שני עם
האחדלהיות ותביצי
 אינו והשני לקרסוליי מגיע לא מהם
לברכיי.״ מגיע

 משרי־הביטהץ מי פירט לא מוטה
 ועזר פרס שימעון במחיצתם, שעבד

 אינו ומי לקרסוליו מגיע אינו וייצמן,
לברכיו. מגיע

 ■ויצוחדיהיי כתובת
מישראל שידורים עד

 נגד בישראל כתבי־החוץ של מאבקם במיסגרת
 כתבותיהם את מצנזרת שלטענתם הצבאית, הצנזורה

 הטלוויזיה רשתות שדרני נקטו פוליטית, מבחינה גם
:מקורית מחאה בצורת בישראל הפועלות האמריקאיות

 כייטראד. צנזורה של קיומה דבר את
 הטלוויזיה רשתות נציגי גם עומדים כקרוב

 לכתבותיהם להוסיף בישראל האירופיות
 על־ידי אושר הבא ״הדיווח :הקידומת את

 כתבי־ההוץ לטענת הישראלית״. הצנזורה
 באמינות לפגיעה לגרום הדבר עשוי

,מישראל. המגיעים הדיווחים

 למוזו? מפקש מורות׳
>.תאר*<״ תגנח

 בצלאל המלונאי של פרקליטו כספי, רם עורך־דין
 שולמית המחוזית לשופטת בקשה השבוע הגיש מזרחי,

 הארץ עיתון הוצאת הגנת את למחוק ולנשטיין,
 שהגיש ל״י מיליון עשרה סך על הדיבה בתביעת

העיתון. נגד מזרחי
 שהנאשמים בכף מנומקת הפרקליט בקשת

 לאף כה עד ענו לא מזרחי שד בתביעתו
 להם, שהוגשו והשאלונים מהמיסמכים אחד

אותם חייב שופט של שצו-ביניים למרות

 שנשלחו ההתראות כל אף ועד זאת לעשות
 כספי מבקש כך על בהסתמך אליהם.

 ההגנה טענות כד את לדחות מהשופטת
 ולנטין אבי וכתבו ״הארץ״ את ולחייב

״י. ל מיליון 10 סך על נזיקין בתשלום

 מחרימים נוסעים
״אל־עול׳י אח

 למרד גרמה עד״ ב״אד הממושכת השביתה
 ואליה לישראל מהטסים רבים נוסעים.

 הזרות, החברות באמצעות לטוס ממשיכים
 על״, ״אד שביתת בתקופת אותם ששירתו
 התעופה לחברת אי־איזמץ בכך מביעים

 למלא מצליחה שאינה ישראל, של הלאומית
 והנכנסות היוצאות בטיסות המקומות כד את

 שבין בשיעורים המחסור, גת
ואים

 המקומוו י
 לעומר לישראל.

 מלאים ״ ב״יאד'עד בנוסעים אחוזים 20ד־ 10
 ניתן לא וברובן הזרות ההברות מטוסי כל

 יולי. חודש לסוף עד מקום להשיג
 על ממורמרים בישראל הזרות חברות־התעופה נציגי

 להעלות לנכון מצא לא עמית, מאיר ששר־התחבורה,
 ישראל עם האווירי הקשר לקיום תרומתם את נס על

 בעוד כי מזכירים הם על. אל השבתת בתקיפת
 דומה למצב להיקלע המדינה עלולה כחודשיים

הזרות. חברות־התעופה של לשירותים שוב ותזדקק

 מצר■ ה1ח3מ
11□■צוותא יוצג

 סופרי גדול של אבסורד מחזה העץ, על המטפס
 תיאטרון במת על יועלה אל־חכים, תופיק מצריים,
 המצרי המחזה זה יהיה בתל־אביב. צוותא מועדון

 בהצגה עברי. בתירגום בארץ שיוצג הראשון
 ומביימת גור ורבקה שילוח יוסי השחקנים משתתפים

פינס. ציפי אותה
 הזמנה לשגר מתכוונת ״צוותא״ הנהלת
 הבכורה להצגת אל-חכים לתופיק

מחזהו. •טל הישראלית

 ההאזנה עלתה
השלום״ ל״קול

 עליה על מצביע פור״י מכון בידי שנערך האזנה סקר
 קול נתן, אייבי של הרדיו לתחנת ההאזנה בשיעור
 ובמיסגרתו ימים שלושה במשך בוצע הסקר השלום.
 מייצג מידגם המהווים תושבים, 1069 בבתיהם רואיינו

 אחד כל במדינה. הבוגרת היהודית האוכלוסיה של
 האזנת ״האם :השאלה על להשיב התבקש מהם

? השלום לקול אתמול
 ד״קול ההאזנה כי מראים הפקד מימצאי
 הנשאלים. מכלל 10.8* מקיפה השלום״

 כגידאים נרשם ביותר הגבוה ההאזנה שיעור
 ידידי ובקרב ,24* — 28-10 הצעירים

.21.7* — הארץ
 1977 במארס שנערך פור״י, של קוודם האזנה סקר

 52.10/ס רק כי קבע המפרסמים, איגוד הזמנת על־פי
 תחנת לאיזושהי מאזינים הבוגרת האוכלוסיה מכלל
לחדשות. כולל רדיד,

 ■שודר לא מדוע
ראש״?■ .*ניקו■

 מ* וקטעי-הומור פארודיות של לקט
הסאטי הטלוויזיה תוכניות סידרת

 להיות שעמד ראש״, ״ניקוי ריות
 לא העצמאות, ביום בטלוויזיה משודר
 נפסלו בו קטעים שכמה אחרי יוקרן,

-1-1־-־ ש הקטעים כד פוליטיות. ־
הסירה: נית

רי ן, 1171' ח !4. ס , , . -
 כל פוליטיות. מסיבות

במיסג: כזמנו שודרו נפסלו
 על• עתה הוגדרו אודם :סאטירית,

 צוקרמן ארנון הטלוויזיה מנכ״ד ידי
 אחרי לשידור. ונפסלו כ״פרובדמטים״

 מה׳־' התוכנית למפיק הורה שצוקרמן
 אלה קטעים להתדא קירשנכוים, דכי
 שלא קירשנבוים החליט הלקט, מן

 תשודר כמקומו בלל. הלקט את לשדר
אמריקאית. תוכגית״כידור
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