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 תלמידי עם יחד בגרות בבחינות נבחנים .תלמידינו
החינוך משרד שבפקוח בוקר ספר בתי

ם י ר ב ג ד ל ב ל ב
מכון

והטהורה החופשית האהבה
שבדיה) (נוסח

 בת את להכיר האפשרות על מודיע
 היא מטרתה שעיקר המתאימה הזוג

והטהורה. הרצינית האהבה
 15037 לת.ד. פגו פרטים קבלת לשם

תל־אביב.
ונאים. גבוהים לגברים תינתן עדיפות

האנשים
; ח ג נ מ

 שחזרו
הכפור מן

 הכפור מן כץ כתריאל חזר שעבר בשבוע
 הראשונה הפעם חודשיים. תוך השנייה בפעם
 שג־ שימש בה ממוסקבה, שב כאשר היתד,

 בעיקבות היחסים ניתוק עד ישראל ריר
ששת־הימים. מלחמת

 האב־ מן יציאתו היתד, השנייה והפעם
 שגרירות, ללא שגריר של המאונסת מלה

 הנצחת״ מוסד ושם, יד ליו״ר נתמנה כאשר
השואה*.

 כץ עבור מדי קשה תפקיד זה היה לא
 תפקי־ למלא ומתמיד מאז הרגיל ,59,־ד בן

 אירגון דובר היה שנה 20 לפני נכבדים. דים
 שנה 19 ולפני בארץ־ישראל העברי ההגנה

צד,״ל. של הראשון הדובר היה
 יש־ את ייצג החוץ, לשירות פנה אחר־כך

 בוורשה• וכציר בבודפסט כמיופה,־כוח ראל
 עוד תפקיד עצמו על קיבל ארצה, חזר ואז

הממשלה. מזכיר אחראי: יותר
קונ שימש בה לניו־יורק, עבר זה מג׳וב

 השיא שעת הגיעה מכן ולאחר כללי סול
במוסקבה. השגרירות — שלו הקריירה של

 הוחלט הטוב הסדר למען .2 מם׳ גם
 שחזר 1 מס׳ לאיש רק לא לתעסוקה לדאוג

 תורו גם הגיע השבוע הרוסי. הכפור מן
ב הראשון המזכיר שהיה מי ,2 מס׳ של

 ברטוב דויד במוסקבה, ישראל שגרירות
.43ד,־ בן

 היה למוסקבה, שליחותו שלפני ברטוב,
 דשבוע נפגש המדינה, נשיא לשכת מנהל
 לתפקיד על־ידו הושבע הנשיא, עם שוב

העליון. בית־המשפט ורשס שופט־שלום

ירושלים
סוד

הגנוזות המגילות
ה ירושלים כיבוש עם תפשה, ישראל
 רק ולא רוקפלר. מוזיאון את גם מזרחית,

ה המגילות את גם אלא — המוזיאון את
מיליונים. השוות גנוזות,

 לה ירדן, ממשלת השמיעה לא מעולם
 טוב, בכסף מבדואי שניקנו המגילות שייכות

המגילות. את להחזיר דרישה או מחאה
מדוע?
 ה־ השבועון השבוע, גילה, בשל. פרי

בפאריס: המופיע אפריק, ז׳ן ערבי־התוניסי
 תפישתו מהודה הגנוזות המגילות כיבוש

 במרחב, ביותר החשוב שלל־ד,מלחמה של
 של האובליסק את נאפוליאון כבש מאז

 את אלגין לורד העביר ומאז קליאופטרה
הבריטי. למוזיאון פיסלי־הפארתנן

 רוקפלר שמוזיאון הוא הגורל צחוק אך
 העלתה שירדן משום רק הישראלים לידי נפל
 להלאים שיש המוזר הרעיון את דעתה על

 קצרים חודשים שמונה ועוד זה. מוזיאון
מלחמת־הבזק. לפני

 רוקפלר. קרן על־ידי ומומן הוקם המוזיאון
ה בפיקוח עדיין היה הוא הולאם, אלמלא

שלו. הבינלאומי דירקטוריון
ב שייך היה 1929ב־ שהוקם המוזיאון

 אחרי המנדאט. לשלטונות חוקית, שעתו,
ו ההנהלה הועברו ,1948ב־ המנדאט, תום

הח ולפי מאחר בינלאומית, לקרן המימון
 — לעולם מומשה שלא — האו״ם לטת
ירושלים. לבינאום להביא צריך היה

 הבינלאומית, הקרן על המליצה בריטניה
 ארכיאולוגים די אין שלירדן שהניחה מכיוזן

 מדברת: היא מה על ידעה היא מוסמכים.
בעצמה. הכשרתם את מנעה היא

 את להלאים ירדן ממשלת ניסתה 1955ב־
 אר־ שגרירי על־ידי נידחה הדבר המוזיאון.

 ״המוזיאון כי שקבעו ובריטניה צות־הברית
ביותר.״ הטובות בידיים

 ממשלת מינתה ואשתקד התעקשו הירדנים
מיג כחבר לכהן ירושלים מושל את עמאן
 הלאמת את מייד תבע המושל המוזיאון. ר,לת

המוזיאון.
 רשמית עובדה והפכה לבסוף בוצעה היא

 הישראלים, יכלו 1967 ביוני .1966 בנובמבר
הבשל. הפרי את לקטוף פשוט,

 היה יד־ושם של הקודם היו׳׳ר גס. *
 קובובי אריה ד״ר — מנותק ישראלי שגריר

 אחר היחסים את שניתקה מארגנטינה, ששב
מארצה. אייכמן חטיפת

;1 המקל על קוב
 את לנפץ והשתדל בידו מקל שנשא בצעיר

אותו. ועצר איתו נאבק המאפייה, דלתות

 בין שחיטות אי־פעם יתחילו ם ^
 יתחילו הן — בישראל לערבים יהודים

התימנים! בכרם
 הכרם, מנכבדי אהד השבוע, התבטא, כך

 ההופכת הפרועה התסיסה מן אחוז־ד,סלידה
 במרכז הכרמל שוק ליד התימנים, שכונת את

 רגע. בכל שתתפוצץ לפצצת־זמן תל־אביב,
יותר נכון או התפוצצה. כבר — ובעצם

לחאוקה מחנים
 מסעדות. מל הפצצות בהטלת לחזות באו

הסימטאות. באחת המונים הצטופפות בתמונה:


