
א□
שלו במילה עומד לא הוא

 למישרד מכשירי־הקלטה • לטלפון מכשירי־הקלטה •
משולבות מערסת־פיקוח • ואיתות הקלטה מהעי •

ח תו ר,,ו פי מ ם ! רי שי כ ם מ די ח ס מיו ר צ ך □,ל ל ש

 ולמישרדים לפרטיים חינם מקצועי •יעוץ
אחד מישרד או אחד קו של בעיסקאות ג□

ויגואל
שלו המילה את לו תשמיע

מ, ויגואל ע־ 2־308 ב 9 0־9 3 )2 ת) 4 עו ש

ממסעדה יותר
 המהודר העיצוב הירוק. הכפר ליד הממוקמת יוקרתית, סינית מסעדה היא הזהב ברווז

 ״הפיניש״ ואת תפריטה, של העשיר במבחר מתחרים המסעדה של האקסלוסיבית והאוירה
 הזהב בברווז אחרות, ממסעדות להבדיל המסור. הצוות של האישי המגע נותן הסופי

 לשירותים הצעות מגוון ? והתוצאה הארוחה, לשעת מעבר הרבה הלקוחות על חושבים
המסעדה: שמספקת יחודיים

£>ו\/ז
 משלוח של אפשרות עם לחימום, נוחה באריזה בבית, אצלכם הזהב ברווז של המטעמים

ו.00/0 של בהנחה הביתה

הקטן הקייטרינג
ודואג איש, ו5־60לכ־ ארוחה עם מגיע מיומן מלצר וקייטרינג. ז£4>ו של שילוב
ולהתענג. ־ טלפון להרים הוא לעשות שצריך מה כל ולכלים. להגשה לסידור,

מיוחדים אירועים
 מבחינת והן התפריט מבחינת הן ־ שיותאמו איש, 60 לעד אירועים לערוך ניתן הזהב בברווז
המזמין. של האישי לטעמו ־ המסעדה קישוט

 אותם שיחגגו לאחר בזיכרון יחרטו אחר אירוע וכל הולדת יום מילה, ברית מצוה, בת
הזהב ברווז של המיוחד בסטיל
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 הרצליה) (דרך 93 סנה משה רח׳ הירוק, הכפר ליד סינית מסעדה

שים שדרת לפני הבננה, עצי ואחרי הנח
טופז) דלק (בתחנת

491873 טל. השרון. רמת

ם — ר ח פ טי — הב
)7 מעמוד (המשך
שנעש היוזמה, את לסכל כדי שרירים

 ראש־ שמיר, יצחק של שיתופו ללא תה
הממשלה.

 אדרי רפי הצמד־חמד על סמך פרס
 במארו־ הביקור גיבורי שני סביר. ואורי

 פרם בהבטחות. פרס את ועטפו שבו קו
 את להקדים שניתן לאשלייה נתפס

 והתחייה, ש״ס של בעזרתן הבחירות
לד שכחו הם דומה. הצעה אז שהציעה

 יצחק הרב בין קרע שנוצר לפרס ווח
 גם ש״ס. בצמרת דרעי אריה ובין פרץ

 מדי: פזיזה היתה התחייה לגבי ההערכה
נו היתה לא הקיצונית מיפלגת־הימין

לשילטון. המערך להעלאת יריה תנת
 למישלחת מהסכמתו נסוג אש״ף גם

 ודרש משותפת, ירדנית־פלסטינית
ופלסטינית ירדנית — מישלחות שתי

רד בראשות — משותף. י
הבחירות ידועות: התוצאות

הוקדמו. לא
 פעל ,1987 בספטמבר־אוקטובר

 יוזמות־ בין הקשר בסוד שהיה שחל,
 למען הקדמת־הבחירות, לבין השלום

 זה בצעד מהממשלה. פרישת־המערך
 השותפים ושאר טמיר וייצמן, גם תמכו
זה. סודי לקשר

 הקיפאון רקע על מהממשלה פרישה
 של אחרון מוצא בהחלט היתה המדיני

 הבטחות בין שנוצרה מאי־הנוחות כבוד
הערביים. למובטחיו פרס

 ד קרות״, ״רגליים קיבל סרס
 נפקיר ״מה, במילים: זאת תירץ

ביד העדין המדיני המצב את
 שרון אריק של הפרועות יים

ומרעיו?״

מובאונ תוכנית •
שי חרקו הערביים מנהיגים ^

 נואשו. לא עדיין המצרים אך ניים, 1 ו
חדשה, תוכנית גיבש מובארכ חוסני

טמיר
תספזוז סישת1

 יוד־ בקרב הסכם־לונדון. על שהתבססה
מובארכ". ״תוכנית בשם זכתה עי־דבר

 מנכ״ל נפגש 1988 בינואר 22ב־
 יועץ עם טמיר, אברהם מישרד־החוץ,

בפא אל־בז, אוסמה מובארב, הנשיא
 לדחוף כדי שונות תוכניות נדונו ריס.
מוד את להגביר תהליך־השלום, את

 פרס את ולהאיר הישראלי הציבור עות
 עדיין: היתה המטרה היוזמה. בזרקורי
 של מוחץ וניצחון הבחירות הקדמת
כמיפלגת־השלום. המערך,

 בקאהיר לקיים הרעיון הועלה
 שרי־החוץ ארבעת של פגישה

 ישראל, ארצות־הברית, —
היש שר-החוץ וירדן. מצריים,

 שמיר פרם. שימעון היה ראלי
ראש-הממשלה. אז היה

 האפשרות על דיברו פרס מקורבי
 מיבצע־ אחרי הבחירות, את להקדים

 ארבע נסע עצמו טמיר כזה. ראווה
 את לעצמו ושבר לקאהיר, פעמים
 מבריקות נוסחות למצוא כדי הראש

העניינים. לקידום
לתנ המצרים סירבו כאשר למשל,

 בינלאומית לוועידה המוצעים אים
״ועידת־הכנה טמיר הציע מצומצמת,

 כך על הגיבו בינלאומית״. לוועידה
היינו־הך!" זה .הרי הירדנים:

שורץ יוזמת ♦
מובא של והתנופה התיקיות ת

דוו — הגורל צחוק — חיסל רב ^
שולץ. ג׳ורג׳ האמריקאי, שר־החוץ קא

 היוזמות על ציפצף האמריקאי השר
 רק עמד עיניו לנגד במרחב. שהתפתחו

 מטעם פעילות להפגיז אחד: עניין
 למרחב, הגיע לכן הגווע. מימשל־רגן

 את הצדדים בלב נטע בתנופת־נעורים,
 ותוך חדש, משהו קורה שהנה ההרגשה

יוזמת־מובארכ. את הרג כך כדי
מלכ חסרת־שחר היתה יוזמת־שולץ

האינתי התפתחה בינתיים כי תחילה.
המ את ושינתה תנופתה במלוא פאדה

 התחילו הערביים המנהיגים ציאות.
לחשוש.

 השתכנעו וחוסיין מובארב
 את לקיים פרם של בכוחו שאין

הבחי את ולהקדים הבטחתו
 לחשוש גם התחילו הם רות.

 בבחירות פרס של שסיכוייו
 סיכויי על עדיפים אינם כאלה

שמיר.
 רבים מאמצים עשו אמנם פרס אנשי

ומיפגשי־ תיקשורתיות יוזמות ליזום

שחל
בהולה הזנונה

 ערביים, מנהיגים ובין פרס בין צמרת
המנ קשה. אכזבה של אווירה שררה אך

 של לעמדה התקפלו הערביים היגים
המתנה.

 שהיה בכיר גורם השבוע לי הסביר
פוע כאלה ״במגעים במאמצים: מעורב

 של כוחה וגם אישיים קשרים גם לים
של ברגע מאחוריך. העומדת המערכת

 גוף מאחוריך שאין ברור היה ערבים
עי לדבר יכול ואינך שילטון, של וכוח

 לא כבר שלך הקשרים תכל׳ס, מם
באר להתקבל יותר קשה כלום. שווים

להיפגש...״ צותיהם,
 סירבו גורם, אותו קבע לכן,

 באחרונה הערביים המנהיגים
 לו לעזור כדי פרם עם להיפגש

 רצו לא גם הם בבחירות.
 שהצטייר שמיר, את להרגיז

 ליוזמות הבא כפארטנר עתה
האכ גם השפיעה אך מדיניות.

הצ שלא מפרס, העמוקה זבה
ההב מן אחת אך לקיים ליח

שעורר. והתיקוות טחות
 בתוכנית־ חוסיין המלך של הופעתו
 קופל, טד בהנחיית דטל״ן. הטלוויזיה

 בלט והדבר התלהבות, בלא נעשתה
 שלא כשם עזר, לא זה עצמו. בשידור

 מובארכ־חוסיין־ערפאת פגישת עזרה
בעקבה.

 את להקדים מצליח פרס היה ״אילו
 הכל ״היה גורם, אותו אמר הבחירות,"

האינ פורצת היתה לא אחרת. מתפתח
 משתולל, היה לא רבין יצחק תיפאדה,

 וזו ממשלה מזמן מקים היה המערך
השלום..." דרך על עולה היתה

הפו הכוח היה לא לפרס אבל
הבחי להקדמת להביא ליטי
 כושר■ לו חסר גם ואולי רות.

לבי דרוש שהיה המנהיגות,
נועז. כה מהלך צוע


