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והתרבות החינוך משרד

הטובים
 יוזמה בעלי אתם אם
 ללמוד רצון בעלי אתם אם
 בגרות תעודות בעלי אתם אם
לחנך בכוחכם מאמינים אתם אם

לכם זקוקה החעוך מערכת
 מותנות הלוואות לקבל תוכלו

לשנה ל״< אלף 32 עד

 לתפקידי עצמכם הכשירו
והוראה חינוך

 למורים, לסמינרים ישירות לפנות נא פרטים בדבר
 מורים להכשרת המחלקה למשרדי בכתב או
ירושלים. ,15 היסוד קרן רח׳ והתרבות החינוך במשרד

במדינה
הע□

סאיראן סוף
ש? שרידיהשי?טון

 — המפה מן נשטפו השאח
עימם וישראל

 קרה. לקרות, היה שצריך מה
 כמוה רבות היו שלא עממית בהתקוממות

ה העם התקומם /20ה־ המאה בתולדות
 השילטון שרידי נגד אחד כאיש איראני

המפה. מן אותם ושטף השאה, של
 ידידיו. מאיראן נשטפו השאה, עם יחד

 ישראלים גם היו מאיראן הנמלטים בין
רבים.

טהראן. ברחובות חגגה לישראל השינאה
 רבי־הטבחים כי משוכנעים האיראנים כל

ה המישטרה סאוואק, של ורבי־העינויים
ו אומנו השאה, של המיפלצתית חשאית
ישראליים. מומחים על־ידי הודרכו
 השכילה בעולם, המקומות ברוב כמו

 הרקובים היסודות של ידידה להיות ישראל
כ תמיד נראה ,זה הקצר בטווח ביותר.

 זו מדיניות של סופה אך וכמועיל. כדאי
חורבן. — תמיד הוא

מדיניות
ה ח יה מל נ1 ט או שמה1 בדי

 קולוניאלי שילמון שום
 להציע העז לא

 אשר את ?,,ידידים״
לערבים הדו״ח מציע

 החלודה המכונה החלה ובאנקות בחריקה
 לחץ תחת קצת, לזוז המשא־והמתן של

פגי עוד — פגישה נקבעה כבד. אמריקאי
 ושרי־ ממשלודמצריים ראש של — שה

וישראל. ארצוודהברית של החוץ
 הספיקו הכבדים שהגלגלים לפני עוד אך

ית מיסתורית יד בהם תקעה להסתובב,
לעצרם. היתד. הברורה המגמה דות.

הרא היתד מצלצלת. לחי סטירת־
 על ההודעה פירסום ביום עוד נתקע שון

״הד של צורה לבש הוא הדיונים. חידוש
 אריק של מישרד־החקלאות מטעם לפה״
 חדשה שלמה עיר להקים הכוונה על שרון,
בגוש-עציון. אפרת העיר המערבית, בגדה
מצל סטירת־לחי להיות יכולה היתד. לא
 לדיון שהסכימו מצריים, לראשי יותר צלת

 של הנמרצת התנגדותו סני מול החדש,
כולו. הערבי העולם

 כאין היה זה יתד אך מזעזע. מיסמף
 בא הוא גם השני. היתד לעומת וכאפס
מכוונת. הדלפה בצורת

שבו לפני שחובר מיסמך הודלף הפעם
 ראש־ה- במישרד ושהוסתר אחדים, עות

 בו לעיין נתבקשו שרי-הממשלה ממשלה.
 לעשות טרחו מהם ארבעה רק אך שם,

זאת.
 המנכ״לים״, ״ועדת של דו״ח הוא המיסמך

 ה״אוטונומיה״ צורת על המלצות שהגישה
המוח בשטחים להנהיג מציעה שישראל

מזעזע. מיסמך זה היד. זקים.

 לוועדה, נראית שהיא כפי האוטונומיה,
 ,ראש־ד,ממשלה מישרד מנכ״ל בראשות

אלי ויהמומחד,־לשואה לשעבר איש־המוסד
 ל״שיל־ במאומה דומה אינה בן־אלישר, הו

קמפ-דייוויד. בהסכמי שנקבע העצמי״ טון
 בדרום־אפרי- הכושים ממצב גרוע ״זה
 עיריית ראש פרייג/ אליאס הזדעק קד״״

בגדה. ראשי־הערים שבין המתון בית־לחם,
 הגדה לתושבי מעניק המוצע המישטר

שהע מכפי שילטון־עצמי פחות והרצועה
בו לתושבי הגרמני ה״פרוטקטוראט״ ניק

 צ׳כוסלובקיה כיבוש אחרי ומורביה, המיה
קולוני ממישטר גרוע הוא הנאצים. בידי
.19,־ד במאה נפוץ שהיה הסוג מן אלי,

 בן־אלישר הציעו כילבד. קוויזלינגים
:ועמיתיו

 לא לבני־אדם, תהיה האוטונומיה •
 את לנהל יוכלו הערבים כלומר: לשטחים.
 תהיד, לא אך מסויימים, בתחומים ענייניהם,

שטחיהם. על שליטה שום להם
 ל״מקומות להלכה רק יסוג צה״ל •

 בכל ״להתאמן״ ימשיך הוא מסויימים״.
 של במסווה כלומר: והרצועה. הגדה רחבי

 כולו, בשטח להחזיק צד,״ל יוכל ״אימונים״
אחראי יהיה גם הוא מקום. בכל להיות

 כל לעצור יוכל כלומר, — ל״ביטחון־פנים״
 בפעולות- לנקוט חיפושים, לערוך אדם,

 ״המישטרד. תעסוק במה ברור לא עונשין.
 בהסכמי שנקבעה הפלסטינים, של החזקה״

 את הסתם, מן יתכוון, היא קמפ־דייוויד.
התנועה.

ש לערבים סמכויות מתן ״יימנעו •
 כלומר: פלסטינית״. מדינה להקמת יובילו

 שום המימשל־העצמי לרשויות יהיו לא
ביכלל. סמכויות

 קרקעות לרכוש מותר יד,יד, ליהודים •
 המדינה אדמות כל מקום. בכל ולהתיישב

ה הצבאי המימשל בידי תהיינה והציבור
 אלה. בשטחים ה״ריבון״ שיהיה ישראלי,

 יוכל האוטונומיה שנות בחמש :כלומר
הר את לשנות הישראלי הצבאי השילטון

 הוא הכר. לבלי עד בשטחים האוכלוסיה כב
 מוסד באמצעות במקורות־המים, יחזיק גם

איכשהו. הערבים, ישותפו שבו
 להשתתף יורשו לא אש״ף אוהדי י•

 הישראלי והשילטון האוטונומיה, בבחירות
 המועמדים. של העמדות״ את ״לבדוק יוכל
 הצהרות של ומפורשת ברורה הפרה זוהי

 שחסידי-אש״ף דיין, ומשה בגין מנחם
 ל- היא הכוונה בבחירות. להשתתף יוכלו

קוויזלינגים. של שילטון
-בוטביעות' ינפיק לא העצמי השילטון •

 אלא מכס, להטיל יוכל ולא דרכונים, או
 למנוע יוכל לא הוא ישירים. מסים רק

 כלומר: בישראל. לעבודה ערבים יציאת
 בלתי-מוג- כלכלי לניצול יימסרו השטחים

ישראל. של בל
 על צנזורה יפעיל הישראלי השילטון •

ספרי-הלימוד. ועל העיתונות
 כזאת אוטונומיה מרושעת. הסוואה

 עלבון זהו מזה: גרוע עגומה. בדיחה היא
 קמפ־ מיסמכי בעיצוב שהשתתף אדם לכל

 בעיטה האמריקאים, בפני יריקה דייוויד,
למצרים.

צר או בריטי קולוניאלי, שילטון שום

רוזן מאיר המישפטן :מאחריו *
טמיר. אברהם והאלוף


