
ת התוכניתאופציה־שמופציה הסודי

 דרושות ויפות בהירות גדולות, עיו״ם בעלות
מווגרי־אופטיקה. לליווי לוגילומי־פוים,

 מישרדוו, אל לוגילומי־מיבחן אישית לפנות א1
.15:00 משעה החל ,10.8.88 די, ביו□

 המועמדת את להעסיק מתחייבת החברה אין
ל או שתיבחר, שהיא. מועמדת ב

 מ בע פרסו□ מור אדי
64 □ מלוג רחוב חל־אביב,

החדש הבאולינג מרכז
 ענקי שטח על המשתרע באולינג(כדורת), מועדון

 החברה מתוצרת מסלולי־באולינג עשרה ובו
 כטובה הנחשבת באולינג. בראנזחיק האמריקאית

 הוא המועדון בראשון־לציון. נפתח בעולם, ביותר
 לכל מרכז־שעשועים ישמש אך בלבר, לחברים

בגיל. מותנית אינה חבריו שקבלת כך המישפחה,
 את שיסבירו מדריכים, יעמדו המשחקים לרשות

הטלת־הכדור. חוקי ואת הנהוגה הניקוד שיטת
 אפשרי יהיה ואף מיוחדות נעליים יחולקו בכניסה
המועדון. וכתובת סמל עם חולצה לרכוש

 קפיטריה במועדון: נוספים ושעשוע בילוי מוקדי
 קל ומשקה מעדנים המציעה מקומות, 150 בעלת
בלבד). למבוגרים אליו ביליארד(שהכניסה וחדר

 לנהוג יתבקשו והם כרטיסי־חבר יונפקו לחברים
המסלולים, בשטח עישון איסור — המקום כללי לפי

המסלולים. על ושתייה אכילה איסור
 מסוגו היחיד הוא בראשון־לציון הבאולינג מועדון

 הלהוטים רבים ימשכו ועיצובו ותיכנונו דן בגוש
ובשעשועי־ספורט. בצוותא זמנם לבלות

טלפונים: וולף, שלמה נוספים: לפרטים
.03־953626 :03־966557/8/9

בסקס: א״דס למניעת
ש שתב לה. ה בבתו

בטלפון: ציתות למניעת
.60נ)4\ע111ז1 במכשיר

גם: מספקים אנו
האזנות לגילוי שירות *
שיחות להקלטת מבשיוים *
אוטומטיות מזכירות *

בע״נז דוקטור רדיו
286444 טל׳ ,18 עליכם שלום ת״א,

תן
טרמפ
לחייל

זוג של אחע
ז ו ו ד ב ב ב ה ז ה

 ל הולדת יום ל מילה ברית ? מצווה בת
מחו״ל? אורחחשוב

 היוקרתית, הסינית המסעדה הזהב, ברווז
 ללקוחותיה. חדש שירות לאחרונה מגישה

 איש, 60לעד אירועים לערוך ניתן במסעדה
 ומעודנת. אקסקלוסיבית באוירה
המסעדה של המיומן הצוות
< ייעוץ העשיר מנסיונו יתרום 19.00־24.00,.וו00ו-5.00בשעות ד<#*1 <

 וההפתעות. הקישוטים התפריט, לעי
 מלוטש, מגע לאירוע להעניק כדי הכל,

 הלקוחות לקהל כיאה ומהודר מקורי
הזהב. ברווז של

491873 להתקשר נא לפרטים

_711£ 0011א£( 0001.)

)7 מעמוד (המשך
 וכר. אוקראינה, ליטא, ארמניה, טוניה,

 בממשלה להכיר קשה לה יהיה לכן
 המיזרחי הגוש ואם בגולה. פלסטינית

להקימה. קשה בממשלה, יכיר לא
 הייצוג בין הבדל יש שלישית:
 הייצוג לבין אירגון של בוועד־פועל

 בין גולה. ממשלה גם בממשלה,
 באש״ף, המאוגדים השונים, האירגונים

 תיקים, על קשה ויכוח ספק בלי יתפתח
 להימנע ניסו כה עד כבוד. עמדות־כוח,

זו. מבעייה
 רבות. מעשיות בעיות יש רביעית:

דרכו תנפיק הזמנית הממשלה האם
משכו תעביר איך בהם? יכיר מי נים?
רות?

 נוצר לא עוד כל בשפע. בעיות
 וגם באש״ף, רבים תבעו מובהק, צורך

 הזה, הצער את לדחות פת״ח, באירגון
עקרונית. לו התנגד לא שאיש

 מובהק. צורך נוצר עכשיו
 עתה, תקום שהממשלה יתכן

סוך־סוח.
 יהיה זה והשלום, ישראל מבחינת

 את להסביר יהיה קל יותר חיובי. צעד
פלס ממשלה עם במשא״ומתן הצורך
 לשאת־ הצורך את מאשר זמנית, טינית
 התקשר אש״ף השם אירגון. עם ולתת
 שינאות פחדים, עם ובעולם בארץ

לרוב. קדומות וריעות
 אולי, תהיה, זמנית ממשלה
מכך. משוחררת

ונווס סוב ♦
 הוא המלך של צעדו הכל, סף ^
הבחינות. מכל חיובי ^

ך ל מ  ראשו את הוציא ה
טוב. זה בשבילו חולה. ממיטה
 משהו, ממנו שירצה מי כל מעתה,

 עיסקה. לו ולהציע אליו לבוא יצטרך
 מחוייב הוא אין ישראל. גם אש״ף, גם

דבר. לשוס אוטומטית עוד
מצי לפני הועמד ״ף ש א
ברורה. אות

 החלטות, לקבל אותו יכריח הדבר
 על להתגבר לו יעזור זה כה. עד שנדחו

 יתבהרו. הדברים פנימיות. תקלות כמה
 המנהיגים של ידיהם את יחזק זה

 ובראשם הפרגמאטיים, המציאותיים,
ערפאת. יאסר

ם י נ י ט ס ל פ  עוד יסבלו ה
יותר.
 מוכנים הם הסימנים, כל לפי אך
 נוהג כר המטרה. אל להגיע כדי לסבול

 המחיר עצמאותו. על הלוחם עם כל
 מוכיח המלך של צעדו כי כדאי,

 ההתקוממות כי רק לא לפלסטינים
 עכשיו שגורלם גם אלא מצליחה,
בידיהם.

ל א ר ש י  הזה הצעד הורג כ
 בארץ שהילכו האשליות, את

 ושבילכלו שנים עשרות במשך
המוחות. את

 נוסח ירדנית״, ״אופציה עוד אין
 ישירות״ ״שיחות עוד אין פרס. שימעון

 יצחק נוסח ו״אוטונומיה", ירדן עם
שמיר.

 תמיד: שהיה מה נותר
 הנד הפלסטינית. האופציה
 למען אש״ך, עם שא־ומתן

 מדינה להקמת שיביא שלום
 הפי- ישראל. לצד פלסטינית

מעשי. שהוא האחד תרון

משם לצאת •
 צריך שהיה מה עשה מלך ^

לעשות. \ 1
 עבדא־ המלך כפה שנים 38 לפני

 הסיפוח את הגדה תושבי על בכוח ללה
 מכך, לו צמחה לא טובה שום לירדן.

 של בלתי־פוסקת שרשרת אך אלא
ולממלכתו. ליורשו לו, תלאות

 להסיק נכדו החליט עכשיו
 מן ולהסתלק המסקנה את

 אמיץ, פיתרון האלה. השטחים
וחלק. פשוט

 מסוגלת היתה וישראל הלוואי
 צמחה לא טובה שום ממנו. ללמוד

האלה. בשטחים השליטה מן לישראל
 צריכים אנחנו המלך, כמו

ולהש מהם, להינתק להחליט:
 בהם. החי העם בידי אותם איר

וחלק. פשוט אמיץ, פיתרון

)9 מעמוד והמשך
 כוונה בלי (כלומר, סימלי באופן

 בפצצות־ השימוש ייאסר קטלנית).
תבערה.

 ולא הדיפלומטי המאמץ ייכשל אם
מע תיפתח משא־ומתן, או נסיגה ישיג
כלכלי. לחץ להפעלת עולמית רכת
 הכבושים השטחים מן בכמה )9(

 מנוכחותם כליל האוכלוסיה תתעלם
 היו כאילו אליהם יתייחסו החיילים. של

בפי יהיה מוקד־המאמץ בלתי־נראים.
לאו חיים של הפנימי המירקם תוח

ומדינתיים. מיים
סוריות. בחירות ייערכו •
הכלכלית. העצמאות תקודם •
שה או מחדש, ייפתחו בתי־הספר •

בחשאי. ייערכו לימודים
 הסוציאליים השרותים יורחבו •

המקומי. במישור
 ההימנון לאומי. הימנון על יוכרז •

השלום. את ידגיש
תנ הערביות המדינות בעזרת )10(
 פלסטיני מטבע הזמנית הממשלה פיק

חרש.
 בתקופת גם ערכו את להבטיח כדי

 שלו יכולת־ההמרה תובטח הכיבוש,
 מט־ יונפק השטחים בתוך לדולארים.

 המטבע של המהותי הערך קטן. בע־זהב
 אליו יתייחסו הישראלים שגם יבטיח

שי תוך שתיעשה עיסקה כל ברצינות.
 לקיום אישור תהווה זה במטבע מוש

הפלסטינית. המדינה
 חו־ תקופת סוף את לסמל כדי )11(

 החדשה הממשלה תנפיק סר־האזרחות,
פלס לכל יינתן הדרכון דרכונים. מייד
בו. החפץ בעולם טיני

 תרשה הפלסטינית המדינה כי יוכרז
 אזרחי שהם פלסטינים כפולה. אזרחות
 דרכון לבקש יתבקשו אחרות מדינות

מסעיהם. בעת בו ולהשתמש פלסטיני
הח והחוקה הזמנית הממשלה )12(

 מדינה תהיה שפלסטין יכריזו דשה
 בל־ מערכת־מישפט בעלת דמוקרטית,
 תבטיח מגילת־זכויות־האדם תי״תלויה.

האישית. החרות את
 הבחירות על לפקח יתבקש האו״ם

 להיפטרהראשונות.
האמגה מן

ד *  של המוחשיות הצעותיו כאן *
בפרוט והסביר המשיך הוא סיגל.

 בין בהצעתו. דזכרוכות המעלות את רוט
הפסי הצד על הדגש את שם השאר
 שייכות, זהות, — מדינה של כולוגי

 מאשר חשוב פחות שאינו וכר, נאמנות
בשטח. בפועל שליטה
ונפ מדינית ״מבחינה סיגל: קבע

מט כולנו את תשחרר זו גישה שית,
 כמחסום ששימשו מלאכותיות, ענות

 במיוחד זה. לאיזור וצדק שלום להבאת
 והמיכשולים, המילים ממיטען ניפטר

 ,242 מועצת־הביטחון החלטת כגון
הפלס האמנה הבינלאומית, הוועידה

 המשותפת, המישלחת הטרור, טינית,
מעצמות־העל." של תוכניות־השלום

 נראה זה ״אם במילים: סיים סיגל
 על מחשבותיו את יציע שיהודי מוזר

 להצליח הפלסטינים יוכלו שבה הדרך
 המאבק כי להוסיף אבקש במאבקם,

 הוא עצמאית פלסטינית מדינה למען
וב הומאנית ישראל למען המאבק גם

לצ מחוייבות בלא יהדות אין טוחה.
דק•״

 השפיע מידה באיזו לדעת קשה
 ברגע בא פשוט הוא סיגל. של המיסמך

 באש״ף המוחות מיטב כאשר הנכון,
הסו באותה עסקו הכבושים ובשטחים

 מרמה האינתיפאדה העלאת עצמה: גיה
 של לרמה הכיבוש נגד התקוממות של

ישראל. לצד העצמאית המדינה כינון
 על־ידי שהודלפו הפירסומים לפי

רא עסקו הישראליים, שרותי־הביטחון
 השב״ב, טענות (לפי האינתיפאדה שי

 ואולי מהם, אחד הוא אל־חוסייני פייצל
 של מפורט נוסח בחיבור שבהם) המרכזי

הכרזת־העצמאות.
 הכרזת־העצ־ תסתמך זו, גירסה לפי
 החלטת־האו״ם על הפלסטינית מאות

מק תהיה היא כן, אם .1947 מנובמבר
 של למגילת־העצמאות בדיוק בילה

 החלטת־ על היא גם המסתמכת ישראל,
האו״ם.
 דימיון: יהיה אחרת מבחינה גם

את קובעת אינה הפלסטינית ההכרזה

 נד דויד גם המוקמת. המדינה גבולות
 לאיזכור בפירוש בשעתו התנגד גוריון

במגילה. גבולות
 את המיסמו מזכיר זו, גירסה לפי
הג על כי מוסיף אך החלוקה, גבולות
 בין משא־ומתן יתנהל הממשיים בולות

 בין פשרה כמו נראה זה המדינות. שתי
 תוכנית־החלוקה על להסתמר הצורך
 להקמת העיקרי החוקי הבסיס (שהיא
 ניתן כי ההבנה ובין פלסטינית) מדינה
 ביוני 4ה־ גבולות על רק הסכם להשיג
1967.

 לגבי במיסמך כלולה דומה פשרה
 הפלסטיני המיסמך בעיית־הפליטים.

 המעניקות האו״ם, החלטות את מאזכר
 שיבה בין לבחירה הזכות את לפליטים

פיצויים. קבלת ובין ישראל לשטח
 הרי השב״כ, בהדלפות אמת יש אם

 הוא ראשי־האינתיפאדה של המיסמך
בתוכ דומה הוא מפתיעה. בצורה מתון

 אבו־ בסאם של המפורסם למיסמך נו
 ערפאת. יאסר עומר שמאחוריו שריף,

 הכוללת ממשלה, של הרכב קבע הוא
ברא אש״ף, של הזרמים כל ראשי את

 ההכרזה על ערפאת. יאסר הנשיא שות
 האישים 150כ־ לחתום אמורים היו

וברצועה. בגדה ביותר הבולטים
 על ידע חוסיין שהמלך מאוד יתכן

החלטתו את החיש זה וכי זו, תכונה

המעצר את להצדיק

 בעוד הזירה מן מרצון עצמו את לסלק
מועד.

 תלוי הזה הרעיון המשך יהיה מעתה
 עצמו אש״ף שבתוך הפנימיות בבעיות

 הסתם, מן אש״ף, שעורך ובבירורים
 לברר כדי אחרות ובבירות במוסקווה

 את תשיג זמנית פלסטינית ממשלה אם
המדינות. מירב של ההכרה

א!נ
ברירה

 גרמה יערי של של סנסציה ך*
 מנהיגים לסערה־רבתי. בישראל 1 1

 ראשי הכרזות. הכריזו הזרמים מכל
בז הרעיון את תקפו והמערך הליכוד

 למצב באחריות זה את זה והאשימו עם,
לכך. שגרם
 רוב השבוע ידעו בסתר־ליבם אך

 לא במאוחר או במוקדם כי המכריזים
 האלטרנטיבה זו. מגישה מנוס יהיה

הכ בשטחים מרחץ־דמים היא היחידה
בחוץ. ומילחמה בושים

ז

השב״ב. שר ש-סתיחקירה סדרם *
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