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 יהמצר הנפט צינור
בספק עדיין
הק השלמת על השבוע שהתפרסמו הידיעות למרות

 היבשתי הנפט צינור להקמת הבינלאומית חברת־הגג מת
 לתחילת ההכנות ועל לאלכסנדריה, סואץ בין המצרי,

 רבה בספקנות להתייחס יש הצינור, בהנחת העבודות
ב להתחרות שנועד המפעל, של השלמתו סיכויי לגבי

ה את ולפצות לאשקלון מאילת הישראלי הנפט צינור
תעלת־סואץ. סגירת על מצרים

 להקמת הדרוש ההון את לגייס אומנם הצליחה מצריים
איטל גרמניות, בריטיות, חברות בהשתתפות המיפעל,

 צפויים, בלתי קשיים אולם ואמריקאיות, צרפתיות קיות,
העבודות. את לעכב עלולים מראש, שוערו שלא

 הצינור, תוואי שתוכנן שבשעה הסתבר,
מיפרץ שבכל העובדה, כחשבון נלקחה לא

 ל■ אהד בשד מעגן מקום אפילו אין סואץ
 המד,? טון. 150ל־ מעל שתפוסתן -מיבליות
 כלומר, - סואץ מיפרץ חופי של היבשתי

 - החוף כקירבת המים קרקעית עומק
 ללא ענק. מיכליות עגינת כלל מאפשר אינו

 הובלת עלולה באלה, כמיבליות ♦טימוש
 ש* בשיעור להתייקר הצינור דרך הנפט
 מעגן הכשרת רנטבילי. לבלתי אותו יהפוד

 להימשך עשוייה הענק, למיבליות מתאים
 ההשקעה סכומי את ולהעלות רכות שנים

ניכרים. כסכומים כמיפעל
ב סנסציוניות להתפתחויות לצפות יש זה רקע על
 הצינור את להקים עצמה על שנטלה הבינלאומית, חברה

המצרי.

 העלומים לחידוש טיפול
שז״ר לנשיא ניתו
 נשיא של הארוכה שהייתו מאחורי הסוד

 חזרה בדרכו בשווייץ, שז״ר, זלמן המדינה,
 רק נתגלה כארצות־הכרית, מסיורו לארץ

 בשעתו נמסר הרשמיות בהודעות השבוע.
 טיפול ״לצורכי בשווייץ מבקר הנשיא בי

 הרפואי הטיפול כי מסתבר עתה רפואי.״
 הורמו■ טיפול הוא 82ה־ בן לנשיא שניתן

 אחד התמחה בו העלומים", ״לחידוש נאלי
כשווייץ. המפורסמים הרפואיים המכונים

העולם, רחבי בכל לתהילה יצא ששמו זה, במכון

ש העולם שבאישי מהידועים כמה טיפול בשעתו קיבלו
 נשיא גם מכון באותו שהה בשעתו שיבה. לגיל הגיעו

גולדמן. נחום הד״ר העולמי, היהודי הקונגרס
 העניקו זה, במכון המדינה נשיא של ביקורו בעיקבות

 רק משתמשים הם בו חיבה, כינוי ראשו שומרי לו
״טרזן״. עצמם: לבין בינם

 1? את שינו המצרים
בתעלה שלהם התעמולה

ש התעמולה קו שינוי על החליטו מצריים שלטונות
 ב־ ברמקולים משדרים שהם העבריים בשידורים להם

 במעוזים המוצבים צה״ל חיילי לעבר תעלת־סואץ איזור
התעלה. בקו

השי סיגנון היה קצרה תקופה לפני עד
לאחרו והפחדה. איומים של סיגנון דורים

 צה״ל חיילי באוזני לטעון המצרים החלו נה
 כשלום רוצה שמצריים כעוד בי בתעלה
ה הם ישראל מנהיגי הרי לשלום, ומובנה
 את ומונעים לשלום אפשרות בל דוחים
לבתיהם. החיילים שיבת

תאנט או
השבוי את שיחרר

השבוע ששוחרר הפצוע, השבוי דורי, יאיר הסמל

מז של התערבותו בעיקבות הוחזר מצרי, קצין תמורת
תאנט. או האו״ם כיר

 מזכיר עם אבן אבא של הפגישה רקע זהו
כאמריקה. האחרון ביקורו בעת האו״ם

 ״אל-על״ בטיסת פאניקה
לניו-יורק מלוד
 כמטוס מועד בעוד שאובחנה קלה תקלה

 לניו־יורק, מלוד בטיסה שהיה ״אל־על"
 כקרב ובהלה להתרגשות שבוע לפני גרמה
 נחיתת־חירום לנחות שנאלץ המטוס, נוסעי

ברומא.
ה בהיות שעבר. בשבוע השלישי ביום אירע הדבר

 כי המטוס קברניט חשד ללונדון, מרומא בדרכו מטוס
ב הנוסעים לדברי מנועיו. בפעילות כשורה אינו משהו
 המטוס החל שבעקבותיה התפוצצות שמעו הם מטוס
 אירעה פן שחששו הנוסעים, בפתאומיות. גובה לאבד
בזעקות. פרצו חטיפה, נסיון או במטוס, חבלה

ב התפוצצות כל אירעה לא אחר־כך, שהסתבר כפי
 מיטען את הוריק בתקלה, הקברניט שהבחין אחרי מטוס.
ברומא. לנחות וחזר שלו הדלק
 החמצן אספקת נפסקה כאילו הנוסעים, סיפורי את

 כ־ החברה אנשי הגדירו התקלה, בשעת בתא־הנוסעים
מה כמה היו ברומא, המטוס נחת כאשר ״שטויות!״.

 באותו ולהמריא להמשיך סירבו הלם, של במצב נוסעים
שעות. מספר כעבור תוקן כאשר מטוס,

 לניו-יורק המטוס הגיע דבר של כסופו
לעזור צריך היה שם שעות, 15 של באיחור

-----------------------------------------

 במטוס שנרדמו מהנוסעים, כמה כהורדת
וארגעה. שינה גלולות כדרך שלקחו אחרי

 האחרונה דרכו
רפאל גדעון של

 גדעון החוץ, משרד מנב״ל של סיורו
 שירת־ הוא ואפריקה, אסיה ברחבי רפאל,

שלו. הברבור
 כאלה סיורים לסדר במשרד־החוץ נוהגים מכבר זה

במשרד. תפקידו את לסיים שעומד למי כפרס־תנחומים,
אותו. יירש מי ברור לא עדיין

 ככירה אישיות — דובר שעליו המועמד
תפ את מסיים אינו - הממשלתי במנגנון

 כשגריר כחשבון הובא וגם הנוכחי, קידו
 ל־ בנה בבר הוא שם בוושינגטון, ישראל

 ובמשרד־ כפנטאגון נרחבים קשרים עצמו
 של המלא מאמונה נהנה גם הוא החוץ.
גולדה.

בתפקידו נשאר רביו
בתפקידו. יישאר רבין יצחק כי ברור זאת בכל
ה אחרת, בבירה שאישיות כמיקרה רק

 תובא הנוכחי, בתפקידה היא גם ממשיכה
 שתיערכנה (כמיקרה שר לכהונת כהשכון
את רבץ גם יפסיק מוקדמות), כחירות

ל בשר להיכנס בדי ארצה, ויבוא כהונתו
ממשלה.

ששני גם מה מסויימת, התחרות קיימת השניים בין
ספיר. פינחס עומד שבראשו המתון, לאגף שייכים הם

 לשעבר בכיר ישראלי נציג
הדר פרי בשיווק מתחרה

 באירופה, הדר פרי לשיווק המועצה של הבכיר נציגה
 סיכסוך בעיקבות מתפקידו באחרונה שפרש לוין, משה

 חזר מקלף, מרדכי (,מיל.) רב־אלוף המועצה מנכ״ל עם
 שיווק סוכנות שרכש לאחר ישראלי הדר פרי למכור
גדולה.

 השיווק חכרת את לוין מייצג כמקביל
למדי ומייעץ ההדר פרי של האמריקאית

 בפרי והמתחרות הדר פרי המשווקות נות
הישראלי.

 בהנהגת סערה
הארצי הקיבוץ

 חברי בקרב המופץ העצם, עד בשם מחתרתי עלון
 בהנהגת סערה עורר הצעיר, השומר של הקיבוצים

הארצי. הקיבוץ
 להנהגת שהתברר לאחר נגמרה הסערה

ב שנמתחה הביקורת כי הארצי הקיבוץ
במשקים. קשבת אוזן מצאה עלון,

ב מתכונו כך ר ת בתור ד אורן ה הממזרי□ בעיית א
 אברהם הגר יוכרז הממזרים, פרשת את לפתור כדי

כגוי. זמנית ברקובסקי
 עם שעבר בשבוע נפגשו ברקובסקי אברהם הגר של בניו

 לכל מסכימים הם כי לו והודיעו גורן, שלמה הרב-האלוף
 לנגר, ומרים חנוך של ממזרותם ביטול שיאפשר הסדר,
לברקובסקי. בזמנו נשואה שהיתה לנגר, חווה של ילדיה

 ברקובסקי, של בניו הודיעו גורן, הרב עם הפגישה לאחר
 כי ניסים, רחמים יצחק הראשי לרב גם ויהודה, יצחק

כזה. הסדר לכל מסכים אביהם
 לפני בפולין, שנעשה הגיור גורן: הרב שהציע הפיתרון

 חווה של הנשואין תופס. לא ברקובסקי, לאברהם שנה 40
ממזרים. אינם ומרים שחנוך מכאן, תופסים. השני, לבעלה

 בגלל לגוי וההופך שנה 40 במשך כיהודי שחי ברקובסקי,
 ביותר קצר זמן תוך גורן: הרב מידי הבטחה קיבל ההצעה,

 ולהחזירו שוב, ברקובסקי אברהם את לגייר התחייב הוא
הקודם. למצב כך על־ידי
 מיוחד, בית-דין להרכיב מאמצים עתה עושה ניסים הרב
 בקשיים נתקל הוא גורן. הרב של חוות-דעתו את שיקבל
גורן. של בהצעתו לפסוק רבנים־דיינים של סירובם בגלל

 רבנים כמה מתכוננים גורן, של הטישטוש נסיון למרות
 ברגשות במעשהו פוגע גורן כי טוענים הם לבג״ץ. לפנות

 ציבורי, ועד הקימו גם דתיים חוגים הדתיים. האזרחים
 יהודי, משמיץ שהוא בכך גורן הרב את להאשים המתכונן

ההלכה. לפי התגייר אשר


