
 ממכירת הוועדה אספה דולר אלף 600 בקאהיר.
 בוושינגטון. היושב גינזבורג, יענקל של יצירותיו

 במישדחת משתתף ישראלי שצייר העומדת
 להדגשה זכתה ורעייתו הנשיא עם ונפגש

מצריים.בעיתוני
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 ניגוד לבעיית פיתרון שום נמצא שלא למרות

 שרון אריק של תפקידו בין הבולט האינטרסים
 החקלאית החווה על בעלותו לביו כשר־החקלאות

 מבקר־ד,מדינה שגם ולמרות במדינה, ביותר הגדולה
 לא זה, למצב חוקית גושפנקה להעניק סירב

 פיטוריו. את בממשלה יריביו ידרשו
 בתוך אריק את להחזיק רוצה עצמו בגין מנחם

 גם שביגללה הסיבה זאת מחיר. בכל הממשלה,
 שרון את לצרף בלייו־האוס, ועידת ערב הציע,

 איום עקב רק שנמנע מעשה — למישלחת
 לטענת וייצמן. עזר שר־הביטחון של ההתפטרות

 מסורס ״אריק בגין מעדיף בגין, של מקורביו
 מחוץ מתוסכל אריק מאשר הממשלה, בתוך

 יכופף דיין ״שמשה גם העדיף בגין לממשלה.״
 במהומו. המלאכה את ויעשה בוושינגטון״ אריק את

 לספק רוצים אינם בממשלה אריק של יריביו
 בטריקת־דלת ולפרוש להתפטר עילה לו
 פניםיעמידשלאכדימדיני,רקעעל

 להפסקתמהתנגדותונובעתשהתפטרותו
 בראשעצמואתויציבההתנחלות
 ייעשוגףמשוםהלאומנית.האופוזיציה

 החווהלפרשתגםפיתרוןלמצואמאמצים
שלו.החקלאית

אוו ג״האן ד א ת ס  שיגר
9לחל דחד* מיכרוב

 שיגרה אל־סאדאת, ג׳יהאן מצריים, נשיא רעיית
 קולק, תדי ירושלים, עיריית לראש אישי מיכתב

 השלום חוזה יחתם שכאשר תיקוותה, את הביעה בו
 קשרים לפתח יהיה ניתן ומצריים ישראל בין

 המדינות. שתי בין תרבותיים
 אל־סאדאת ג׳יהאן הבטיחה במיכתב

 תערוכת של העברתה למען לפעול
 תות־אנך־אמון,שלהפרעוניותהעתיקות

 לישראל.גםבארצותרהברית,עתההמוצגת
 לקולק מיכתבה את שיגרה אל־סאדאת ג׳יהאן

 שהגיע גינזבורג, יענקל הישראלי הצייר באמצעות
 הממשלה אורח היה שם ממצריים, לישראל השבוע
 עתיקות לשימור האמריקאית־ימצרית בוועדה כחבר

 נשיא -רעיית עומדים שבראשה זו, בוועדה מצריים.
 שלושה חברים קיסינג׳ר, הנרי והד״ר מצריים
 אסתר ביניהם אמריקאיים, וחמישה מצרים

 הוועדה שהקימה לקרן שתרמה קופרשמידט,
 ממשלת־ישראל, של הבונדס באיגרות דולר אלף 100

 שנים. שמונה בעוד רק הוא פרעונן שמועד
 אלה. איגרות לקבל הסכימו המצרים
 600ו־ מיליון 12 של סכום למצריים הביאה הוועדה

 את לשמד כדי באמצעותה שנאסף דולר, אלף
 הקמת הוועדה: של הראשון היעד מצריים. עתיקות
הלאומי העתיקות במוזיאון מיזוג־אוויר מערכת

למערכת

ד דשלס דו
 ה / ש 1 ר ד
ה י ג מ / ה

 בעלי מעוניינים מלאת. במישרה לעבודה
 מתבקשים הגתה בעבודות קודם ניסיון

 השעות בין 03־243386 לטלפון להתקשר
14.00—10.00.

 הרמטכ״ל אל רשמית פנייה שום היתד, לא כה עד
 גור, (״מוטה״) מרדכי (מיל.) רב־אלוף לשעבר,

 רשות־ כמנכ״ל למנותו האפשרות את לברר כדי
 ליבני, יצחק הנוכחי, המנכ״ל של במקומו השידור

 חודשים. חמישה בעוד תסתיים כהונתו שתקופת
 הבוסים בעיני חן לשאת ליבני, של מאמציו למרות

 נראה רשות־השידור, של המנהל הוועד של החדשים
 לחפש מנסים ולאחרונה יחודש, לא מינויו כי

 דבר היומון מקומו. את שימלא מתאים מועמד
 אנשי מצד דווקא כוונה, על שעבר בשבוע מסר

 להניאו כדי גור, למוטה התפקיד את להציע הליכוד,
 העבודה. במיפלגת פוליטית לפעילות מלהצטרף
 יוצע אם גם כי טוענים, גור של מקורביו

 לקבלו,יסכיםאםספקהתפקידלו
 מרחיקות־פוליטיותתוכניותלויששכן
ככוח.כראש־ממשלהעצמורואהוהואלכת

ה אג בעיבגבות ד
ה ר חי ר ב פיו אפי ה

 בחירתו בעיקבות רבה דאגה שוררת במישרד־החוץ
יוחנן כאפיפיור ויטלה קרול הפולני החשמן של

ב ס ״ ל ל־־ע ״א ה ר
ת הו ד הז ל

 פעולה לשתף סירבה ״אל־על״ חכרת
 שלסיפרועל־פיהסרטמפיקיעם

 גריבלדי״, כרחוב ״הכית הראל, איסר
 אייכמןשלחטיפתואתהמתאר

כלישראלוהכאתובבואנום־איירס
לארבמייוחדשנשלח״אל־על״,מטוס

 מישלחתהסעתשלכאמתלהגנטינה
 שם. העצמאות לחגיגות ישראלית

 כפי״אל־על״,שלהרשמיתהעמדה
 מהוליווד,פרייםצ׳קלמפיקשנמסרה

הטלרשתעכורהסרטאתהמפיק
ש״אל־על״היא,״אי־כי־סי״וויזיה

 אייכמן״.שלבחטיפתוהשתתפהלא
 כיטעןדוראון,עמיהחכרה,דובר

כלהשתתףרוצהאינה״אל־על״
 : להטי- החכרה את ,המשייכים סרטים !

המצושכסרטהיאהתוצאהפות...״
 כצבעיספרדימטוסייצבעבספרדלם

^ ר ב ח ה ^ ל ד ו ^ ־ ל א ״

 במסורת טמון הדאגה מקור השני. פאולוס
 בפולין הקתולית הכנסייה של הארוכה האנטישמית

 רבמרץיקדישהחדששהאפיפיורובהנחה
 לגוש הקתולית הכנסייה בין היחסים לשיפור

הקומוניסטי.
 במישרד־החוץ ביקשו החדש האפיפיור בחירת ערב

 חשמן של בחירתו למען לפעול ניתן אם לברר,
 כאפיפיור. לישראל הרבה באהדתו הידוע הולנדי

 על להשפיע דרד כל שאין העלה הבירור אולם
החשמנים. מועצת

 שללעמדתוביסכורים,כמישרד־החוץ
 תהיה ישראל כלפי החדש האפיפיור

 והןהמדיניכמישורהןהשפעה
 הנוגע כבלכמייוחד— הכלכליכמישור
 אמריקה־מדינותעםישראלשללקשריה

 שלהשפעתהחזקהשבהןהלאטינית,
הקתולית.הכנסייה

קו ס פ ת הו דו בו  ע
ת תי ש ת ת ה ד ג ב

 הקמת להתיר ולא להקים שלא התחייבותה במיסגרת
 הפסיקה המוחזקים, בשטחים חדשות התנחלויות

 בעבר הוחל שבהן התשתית עבודות את גם הממשלה
המערבית. בגדה
 להקמתהעבודותהופסקולמשל,כך,

 לפצאל צפונית שלומציון, האיזורי המרכז
 מרכזהקמתשעללמרותשככיקעת־הירדן,

 המערך.ממשלתכתקופתעודהוחלטזה
 כמקוםשהופעלהכבד,המיכניהציוד

 הועכרקרקע,הכשרתשלכעבודות
ימית. לאיזורמהכיקעההאחרוניםבומים

 לבירור בחקירה יפתח מבקר־המדינה מישרד
 שפרש ממשלתי, מישרד מנכ״ל של הוצאותיו פרשת

 הפוליטיים. בחיים חלק ליטול כדי מתפקידו מכבר לא
 מכקר- למישרד שהגיעה תלונה על-פי

 הוצאות לשעבר המנכ״ל קיבל המדינה,
י שהגישדו״חותסמךעלרכבאחזקת

 עםצמודרבבלוהיהשכהכתקופהגם
 טענו,לשעברהמנב׳׳לשלמקורביונהג.

 עלילהאלאאינההאנונימיתהתלונהכי
־ הציבור.כעיניריחואתלהבאיששנועדה

 שיפוץ (*וחוובב
..אד־אקצר.״ [?■סגד

 השלימו בארץ שביקרו מצריים שמומחים למרות
 במיסגד השיפוצים לעבודות ההכנות כל את

< אלה עבודות מתעכבות בירושלים, אל־אקצה
 ,הסכום, את הקציבה טרם מצריים שממשלת משום

 זו. למטרה שנועד דולר, מיליון 3,5 בסך
 בחודש עוד הוחלט במיסגד השיפוץ עבודות על

 אל־סאדאת הנשיא של ביקורו בעת האחרון, נובמבר
 אל־סאדאת ביקש במיסגד תפילתו בתום בירושלים.

 עבודות את אחריותה על ליטול לממשלתו לאפשר
במקום. השיפוצים
 העבודותלביצועכארץשהוצאכמיכרז

 קבלנית חכרה הארץ״, ״כוני חכרת זכתה
 ישראלייםערכיםהםשבעליהלבנייה

 החברהכעליקיבלולאבהעדמנצרת.
בעבודות.להתחילהוראהכל

ת מחיר■ רו די ה
דווביונ! יוסיפו

 וסביבתה בתל־אביב הדירות במחירי ההתייקרות
 לכך: הסיבות אחת הקרוב. בעתיד ותגבר תלך

 פרטיים, קבלנים על־ידי דירות מכירת הקפאת
 המצויות הדירות על גדולים לרווחים המצפים

 הקפאת את תפשיר שהממשלה אחרי בידם,
 בהתחלות העיכוב היא נוספת סיבה במשק. המחירים

 שוועדות מהעובדה הנובע החדשות הבנייה
 למעשה מנוטרלות והמחוזיות המקומיות הבנייה

 לרשויות הבחירות מערכת עקב שבועות, כמה מזה
המקומיות.

 מועצותחברייאיישוהבחירותכעיקבות
 שוועדות נראה ולפיכך אלה, ועדות חדשים
 עדפעולתןאתתחדשנהלאהבנייה

דצמבר.חודשסוף

ס רקי ■תפטר? נ
 העלייה מחלקת מנהל נרקיס, עוזי (מיל.) אלוף

 הקרוב בעתיד לפרוש עשוי היהודית, הסוכנות של
מכהונתו.
 מקום אחר כאחרונה מחפשהחלנרקיס
אחר. עבודה
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