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:הבא השלב
פרלמנטרי קשר

 בין היחסים בהידוק הבא השלב בי ;ראה
 הנורמליזציה שלב לפני עוד ומצריים, ישראל

 תנועה שיאפשר המדינות שתי בין ביחסים
 עברי!הגבול, משני אזרחים שד חופשית

 של פרלמנטריות מישלחות חילופי יהיה
 המצרית. ומועצת־העם הכנסת

 מוקדם להם לאפשר הממשלה על לוחצים הכנסת חברי
 מקרוב לעמוד מנת על במצריים, לבקר האפשר ככל
 וכדי הסככדהשלום חתימת אחרי שיווצרו הבעיות על

 כי נראה המצרי. העם מנהיגות עם קשרים לקשור
 חילופי לערוך מעוניין יהיה אל־סאדאת הנשיא גם

 ההתנגדות את לשכך כדי פרלמנטריות, מישלחות
 העם מועצת מחברי כמה בקרב עדיין הקיימת המעטה

ישראל. עם הקשרים של יתר להידוק המצרית

רו!גה ד״ן
כשגריר כעמית

 לתפקיד אפשרי כמועמד השבוע הועלה חדש שם
 (מיל.) האלוף במצריים: הראשון הישראלי השגריר

 טוענים דיין משה שר־החוץ של מקורביו שינוי, ח״כ עמית, מאיר
 זה לתפקיד דיין של מועמדו הוא עמית כי

 לקבוע זכותו על בממשלה יעמוד דיין וכי
 במצריים. השגריר יהייה מי

 אחרי להוט הוא אין כי אבן אבא הבהיר בינתיים
 הבכורה על להתמודדות תוכניות יש לאבן התפקיד.
העבודה. במיפלגת

 בין מחלוקת תיווצר אם כי מעריך הוא
 שמו עשוי רבין, ויצחק פרס שמעון מחנות
 למנהיגות פשרה של כמועמד לעלות

המיפלגה.
 הוצע שטרם תפקיד במצריים, כשגריר לכהן יאות אם
 הפוליטית מהמערכה לפרוש ייאלץ הוא רשמית, לו

הפנימית.

ילחצו האמריקאים
ההתנחלויות ״ן1ע3

 מיספר שבועות תוך לפתוח הממשלה של תוכניתה
 ושומרון, ביהודה מאסיבית התנחלות של במיבצע
 הנשיא של ביותר חריפה בהתנגדות להתקל עלולה,
 שראש־הממשלה למרות האמריקאי. והמימשל קארטר

 אין כי לאמריקאים הבהירו כי הודיעו ושר־החוץ
 והאמריקאים ההתנחלות זכות על לוותר בכוונתם

 הסכם־ לגורל האמריקאים חרדים כך, עם ״השלימו״
 רחבת הפגנתית התנחלות הממשלה תבצע אם השלום
היקף.

 האמריקאים כי מעידים שונים סימנים
 עד עקיפים לחצים להפעיל מתכוונים
 הם ההתנהלות. לתוכנית בתגובה הממשלה

 שניתנו מההבטחות בהם יחזרו לא אומנם
 כיורוקראטיים״ ״קשיים אודם לישראל,

 והצבאי הכלכלי הסיוע מתן את שישהו
לפתע. להתעורר עלולים לישראל

מיכשוד הדמוקרטי□

 המיכשול כי מעריכים הליברלית המיפלגה בחוגי
 בעיית היא הבחירות להקדמת בדרך העומד העיקרי
:מנהיגיה של האישית והבעייה הדמוקרטית המפלגה

 כי לחלוטין ברור כיום תמיר. ושמואל ידין ייגאל
 תהיה הקרובים בחודשים בחירות של היחידה התוצאה

 ד״ש פלגי שני של כימעט המוחלטת היעלמותם
 חש בגין מנחם הישראלית. הפוליטית מהמפה

 ולהערכת תמיר ושמואל ידין לייגאל עמוקה מחוייבות
 לא כדי הבחירות להקדמת מתנגד הוא הליברלים

פוליטית. מבחינה לחסלם
 הועלתה זה מיכשול עד להתגבר מנת עד

 בליכוד, הגדולות החטיבות ששתי הצעה
 מועמדיהם בין מקום יקצו והליברלים, חרות

 מנת עד הדמוקרטית, המפלגה לראשי
 ככנסת כהונתם המשך את להבטיח

 לכשיבחרו. הכאות ובממשלה
 תמיר לשמואל מקום חרות תקצה ההצעה פי על

 הריאליים המקומות ביו ״יקלטו״ הליברלים ואילו
 כץ. ישראל ואת ידין ייגאל את להם המגיעים

 את להפחית עשויה היא זו הצעה תתקבל אם
 בחודשים חדשות בחירות לעריכת בגין של התנגדותו
 מצריים עם הסכם־השלום את לנצל כדי הקרובים,
הליכוד. של כוחו להגברת

■רוסוו בחרות
 מאי בחודש להיערך העומדת החרות תנועת לוועידת

 לגבי מרחיקות־לכת השלכות להיות עשויות הקרוב
כי נראה בתנועה. מפתח אישי כמד. של מעמדם

הבא יון1האירווי
1980 בטאי
 שתיערך הבאה, האירוויזיון תחרות

ה בבד תתקיים, בישראל, היא אח
 בחודש ודא 1980 מאי בחודש נראה,
 בתחרויות מקובל שהיה בפי מארס,

 הטלוויזיה אנשי בה. עד האירוויזיון
בתח הזכיה בליל שבבר הישראלית

 לתכנן התחילו השנה האירוויזיון רות
 מבקשים הבא, המופע עריכת את

 מאי לחודש התחרות קיום את לדחות
 את לקיים יהיה שאפשר כדי ,1980

 ביפת תחת הגדולה הטלוויזיה הצגת
סגור. באולם ודא השמיים

הפס ועריכת הדחייה יאושרו אם
 מבקשים השמיים, ביפת תחת טיבל

ה משלושת כאחד לקיימו המארגנים
 הרומי האיצטדיון :הבאים אתרים

 שפת־ עד צמח באיצטדיון בקיסריה,
שב האתרים באחד או הכינרת,
ירושלים.

 מעמדות יורחקו התנועה חברי מבין ההסכם מתנגדי
 אף מהם וכמה ומוסדותיה המיפלגה מנגנון בתוך

בהדחה. יוענשו
 בקביעת מכריע תפקיד להיות עשוי חרות לוועידת
 לכנסת. המיפלגה מועמדי של הבאה הרשימה
 החדש במרכז הכוחות יחסי כי נראה

 שהם מכפי לחלוטין שונים יהיו שייבחר
 הצעקניים ממתנגדי!ההסכם ולכמה כיוס

רגל. דריסת בו תהיה לא

ההסברה מתרחבת
בארהייב הערבית

 עם להתמודד מנסה בארצות־הברית היהודי המימסד
 והאקדמיה הקמפוסים ברחבי שנפתחה שנייה״ ״חזית

 עשרות התורמות הערביות המדינות — האמריקאית
 אקדמאיים מוסדות לעשרות דולרים מיליוני ומאות

 או התיכון״ המיזרח למחקר ״מכונים להקים במטרה
 ההסברה מטרות את לקדם כדי דומים, שמות תחת

 הישראלי־מצרי. ההסכם מתנגדי של
 — אפסיים הם היהודי המימסד של הצלחתו סיכויי

 וחפרו־ הפרדישראלית המאסיבית ההתערבות לאלופי
 אקדמאית, להשפעה להתנגד מאד קשה יהיה ציונית
 ערבי. ממקור הבאה פילוסופית, או היסטורית מדעית,
 ״ה, ואש הערביות !המדינות שליחי

 אמצעים באותם ויותר יותר משתמשים
 של הבילעדית נחלתם עתה עד שהיו

 הם היהודי: והלובי הציוניים האירגונים
 ערביות־אמריקאיות, קהילות מגייסים
 בהתנדבות מעסיקים קרנות־מדע, מקימים

 ערבי, ממוצא ומרצים פרופסורים מאות
 ומשתמשים אמריקאית אזרחות כעלי

 חברות־הנפט של האדירה בהשפעה
מדינות-ערב. עם הסוחרות

בקש-□9נ התורמים
מיקוח

 רגיש היהודית למגבית היהודי התורמים ציבור
 — בכספיו שעושים לשימוש יותר הרבה לאחרונה
 סיפור שלם עמוד פני על פירסם טיימס הניו־יורק

 הצעירים הזוגות והפגנות הדיור מצוקת על ארוך
בישראל.
 תורמים כונסו אמריקאיות מדינות בכמה

 כי נאמר שבהחלטותיה להתיעצות, גדולים
 ישירה הכוונה המגבית מהנהלת לתבוע יש
 לפרוייקטים הגדולות התרומות של

 בעצמם. עליהם יפקחו שהתורמים מסויימים,
 והמתכנסים בניו־יורק המגבית בהנהלת נדלק אדום אור

 במדינת ״מחבלים הם כי הוזהרו הפנימיות לפגישות
 המרצחים״, ״ארגוני של עבודתם את ועושים ישראל״

 מתרשם אינו ארצות־הברית יהודי של החדש הדור אך
 בוודאי ויביא נמשך והלחץ שכאלה מאיומי־סרק יותר

 בשנתיים או בשנה כבר למגבית חמורות לתוצאות
הקרובות.

מחיר* ■עלו
החשמל מוצר׳

 המיוצר כלשהו חשמלי מוצר רכישת מתכנן אתה אם
 הפסח. חג לפני עוד זאת שתעשה כדאי בישראל,

 של מחירים עליית צפויה הפסח חג אחרי
 על-ידי המיוצרים החשמל מוצרי מרבית

 תנורים מקררים, כמו הישראליות, החברות
.20כ** של בשיעור ומכונות-כביסה,

שחור שוק
קפוא בבשר

 מחיר את לקבוע והתעשייה המיסחר מישרד החלטת
 הקילוגרם, ל״י 48ל־ לארץ המיובא הקפוא הבשר

 מאז במדינה זכורה לא שכמותה תופעה הולידה
 בבשר השחור השוק יוסף. דוב של הצנע ימי תקופת
 הקילוגרם. ל״י 85ל־ עד מגיעים ומחיריו פורח הקפוא
 הבשר את להשיג כמעט יכולים אינם הצרכנים בעוד

 בשוק לקנותו והארחה בתי־מלון בעלי נאלצים הקפוא,
 שקיבלו הישראלים הסיטונאים חמשת בידי השחור.

 במחיר מלאי כמעט אין הקפוא הבשר את לשווק היתר
הרישמי.
 הקפוא הבשר את להשיג ניתן זאת לעומת
 הנעים במחירים בסיטונות השחור בשוק

״י. ל 85ל־ 75 בין

של מכירח־־שיא
ת עוניו ב צ■ טלוויזיות

 בירושלים האירוויזיון למופע שקדם בשבוע
 טלוויזיה מקלטי אלפי ישראל אזרחי רכשו

 קודם בישראל נמכרה לא מעולם ציבעוניים.
 טלוויזיה מכשירי של גדולה בה במות לכן

קצרה. כל־בך תקופה תוך ציבעוניים

תעצב לישנסקי
השלום״ .פסל את

ב הסבפ-השלום חתימת מעמד
 ממדים גדל בפסל יונצח וושינגטון

 בתיה הנודעת, הישראלית הפסלת של
 דיוקנותיהם את יכלול הפסל לישנסקי.

 אל־סאדאת אנוור קארטר, ג׳ימי של
 היד לחיצת גם בו ותונצה בגין ומנחם

חתי בתום המנהיגים של המשולשת
המעמד. סמל כבר שהפכה ההסכם, מת

 בשלושה יוצק הברונזה עשוי הפסל
 אל-סאדאת לבגין, שימסרו העתקים
 הפסל של מוקטנים העתקים וקארטר.

 ממנה ההכנסות שכל למכירה יוצאו
 לשלום״, עולמית ל״קרן קודש יהיו

 הנדבן פשטורסקי פליכס לייסד שעומד
 חבר שהוא פשטורסקי, הבלגי. היהודי
 בבלגיה אטומית לאנרגיה הוועדה

 והוא הפסלים יצירת את בכספו מממן
המנהיגים. לשלושת אותם שיגיש גם


