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 בבעיות מתחבט בירושלים ישראל מוזיאון

 מוזיאון פתיחת המלחמה, קשות. כספיות
 של פוטנציאליות תרומות והפניית רוקפלר

 גר־ לידי הביאו הביטחון, לענפי המוזיאון
לירות. מיליוני של ותופח הולך תקציבי עון

 דניאל המוזיאון, של הדינאמי מנהלו
 מזכירתו על ויתר אפילו גלמונד, (״דני״)

 על חמור פיקוח הטיל בהוצאות, לחסוך כד
 סעיף את לחלוטין וגדע בטלפון השימוש
המוזיאון. עובדי של האש״ל הוצאות
המו תקציב את גלמונד כשחישב אולם

 לאיל־המלונות כי בחשבון לקח לא זיאון,
 פדר־ (״קסיל״) יקותיאל המיליונר הישראלי,

 לצפות היה יכול לא גם הוא בת. יש מן,
 תרצה אירית, פדרמן, של הבת כי מראש
 בכך נזכר לא אף ולכן לירושלמית, ליהפך

 קולק, טדי ירושלים עיריית וראש פדרמן, כי
 הם ישראל, מוזיאון הנהלת יו״ד גם שהוא

ידידים.
 החיננית פדרמן לאירית כת. רק לא

 בנות־עשירים. של הסטנדרטית הבעייה את יש
 בזכות טובה היא כי להוכיח רוצה היא

 עבדה היא לכן אביה. בזכות רק ולא עצמה,
ש עד משכורת, שם וקיבלה אכריח, במלון
 העבודה את קיבלה היא כי מרננים שמעה

המלון. בעל הינו שאביה משום רק
 ולהתגורר לעבור והחליטה התפטרה היא

 ראש־העיר, אל פנתה היא שם בירושלים.
 קולק לטדי עבודה. למצוא לה שיעזור כדי
 מדני ביקש הוא בדבר. בעייה כלל היתר, לא

במוזיאון. אותה להעסיק גלמונד
 את מפטר ״אני התקומם. גלמונד אולם
לי מאות בכמה לחסוך כדי שלי הפקידה

ש בגלל אותה שאקח רוצה אתה אז רות׳
 שיחה ערכו השניים פדרמן!״ של בתו היא

הפשרה. נמצאה שלבסוף עד סוערת, טלפונית
ה המארחת לתפקיד מונתה פדרמן אירית

פדרמן אירית
סטנדרטית בעייה

מש במוזיאון. קולק טדי אורחי של ראשית
 המוזיאון, על־ידי מחציתה משולמת כורתה

ירושלים. עיריית על־ידי ומחציתה
שבו יושבת כבר פדרמן שאירית למרות

 ללא במוזיאון, קטן במשרד אחדים עות
 בעיית לרווחה: נשמו כולם כמעט, תעסוקה
 על נפתרה קולק טדי של האישיים היחסים

הטוב. הצד

החי
 בירושלים חו״ל. היא עמאן גם •

ה ירדניים דינארים כי משרד־האוצר הודיע
 דרך לירדן מישראל ייצוא עבור מתקבלים

תמרי בכל היצואנים את יזכו דאמייה גשר
תמי מכסים, חישבון — הרגילים הייצוא צי

 — לייצואנים מיוחדות זכויות ייצוא, כות
לארצות־חוץ. מישראל לייצוא הניתנים

 ברמת־הגולן מיאו־מיאו. חילות ©
 שסיידו. ירושלמיות, הובבות־חיות .שהי גילו

.ה בכפרים עזובים חתולים מאות באיזור,
 הציעו. במקום, צה״ל למפקד פנו. נטושים,.

 אל. במשאיות,ולפנותם החתולים אה לרכז לו
הגליל־ד,עליון. .ישובי
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