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 לישכתו ראש עם לכן קודם זאת תאמו
 ליטוג־ יקבל כי והציעו קדישאי, יחיאל
 בגין הפרס. בנושא ישראלי צייר של רפיה
 ניגשו אחר־כך השניים. את וקיבל שמח

 שייצג מרעי, לסעיד וסטיינוביץ תוראל
 על לו סיפרו בטכס. סאדאת הנשיא את

 של חתימתו את לו והראו הפרטי מיבצעם
והס שוכנע, מרעי הליטוגרפיה. על בגין
 הנשיא עם ולאמרגן לאמן פגישה דיר

בקאהיר. בלישכתו שקיבלם סאדאת
האח ראפשון, לג׳ראלד תוראל פנה אחד

 והציע קארטד, הנשיא של תדמיתו על ראי
 עם הפגישה קארטר. את להחתים לו גם

 כל מומנו תוראל לדברי הוסדרה. קארטר
 סטיינו־ הצייר על-ידי וההוצאות הנסיעות

לעיסקה. תודות פירסום לרכוש שרצה ביץ
 לו שרכש השם ומן זו מהצלחה מעודד

 גדולי־העולם, עם להיפגש היכול כאחד
 הוא בחייו. הגדולה לעיסקה תוראל ניגש

 תעצב לישנסקי בתיה הפסלת כי החליט
 סאדאת בגין, הנשיאים, שלושת של פסל

התו מידי הפסל את יקבלו אשר וקארטר,
 ייעשו לכך, נוסף העיסקה. את שיממן רם
 באלפי שיימכרו קטנים פיסלונים הפסל מן

 באמריקה, הדמוקרטית למיפלגה יחידות
 ממסע- כחלק גדולים לתומכים שתחלקם
הז תוראל קארטר. של הצפוי הבחירות

 הפסל, את לישנסקי בתיה הפסלת אצל מין
 תמורת דולר 5000 לה לשלם והתחייב
שיס תורם לחפש התחיל אחר־כך העבודה.

פגי תמורת דולר אלף 100 להשליש כים
הנשיאים. שלושת עם שות

 פגי שיפוץ
המנהיגים

 ידוע שהיה רונן, לג׳קי פנה וראל !רן
 החי ישראלי עסקים איש של כידיד ■ *

ושו ידיד שהוא חכמון, חיים באירופה,
 לו שיש מבלגיה, פשבדוסקי פליכס של תף

 פשב־ לופטהנזה. חברת עם רבים עסקים
וכל למדעים דוקטור בתואר נושא דובסקי

לאנר בוועדה ריקה קוסטה וקונסול כלה
בווינה. אטומית גיה

 ותוראל בהצעה, עניין הביע פשבדוסקי
 עימו נפגשו שם לפרנקפורט, טסו ורונן

 אלף 100 ממנו דרשו כאשר חכמון. ועם
 שלושת עם להיפגש הכבוד תמורת דולר
 כי פשבדוסקי, להם השיב המדינות, ראשי

 משאיות שלוש לתת יוכל הוא כזה בסכום
לנשיאים. פסלים מלאות

 מיק- על והוסכם מהמחיר הוריד תוראל
 עם דומה וסכום דולר אלפים 10 של דמה

 וכדין כדת חוזה נחתם פסל. מסירת כל
 רצה פשבדובסקי אולם בורר. מונה וחכמון
 לקבל נאות ולא שנתן, למיקדמה ערבות
 כי הוסכם כביטחון. תוראל של המחאה

 לירות, אלף 260 סך על המחאה יתן רונן
מתוראל. המחאה יקבל נגדה

 ורונן תוראל חזרו העיסקה גמר אחרי
וסיפ קדישאי יחיאל עם התקשרו לישראל,

 הפרטים את מסרו הם הפגישה. על לו רו
 ראש־הממשלה שמישרד כדי התורם, על

פגי נקבעה וכך פגם, בו אין אם יבדוק
 לישנסקי הפסלת עם לראש״הממשלה שה
 בגין. של דמותו את היטב שתעצב כדי

 הגיע בינתיים אולם התקיימה, הפגישה
הי שגרם ראש־הממשלה, ללישכת מידע

 התורם אופי ביגלל הרעיון לגבי סוסים
בישראל. המסויימים וידידיו

 הפסלים את שיצק בית־היציקה פועלי
 את הפסלת מן שקיבלו אחרי כי מספרים

 תוראל התערב ביציקה, והחלו התרשימים
 לעשותן כדי הדמויות את ושינה בעבודה
 לסא־ תלתל הוסיף הוא יותר. מושכות

 בגין של פניו על הקמטים את החליק דאת,
 .ואכן, קארטר. של אפו את קצת וקיצר
 להבחין מאד קשה היה דבר של בסופו
המגהיגים. שלושת של הדיוקנים הם שאלה

 ל־ פגישה נקבעה היציקות מסע בסוף
 זה. חודש לאמצע פשבדובסקי עם בגין

 בביקורו הפסל את ראה סאדאת הנשיא
 קבלתו. לטכס פגישה לקבוע והורה בחיפה
 שיקבע ראפשון לג׳ראלד מיכתבים נשלחו
 ועיס־ קארטר, הנשיא אם מקבילה פגישה

הושלמה. כימעט הנשיאים שלושת קת
 אלף 30 עד 20כ־ ירוויחו ורונן תוראל

 מאמץ כבר ותוראל העיסקות, בגמר דולר
 הקשורים נוספים כבוד לתיווכי מוחו את

 תוראל אולם קלה. הגישה שאליו בבגין,
פגי ממכירת כספים העושה היחיד אינו
 ביו- חטוף מבט ראש־הממשלה. עם שות
 שקיבל, המתנות ורשימת בגין של מנו

 וממדיה, התופעה היקף על להצביע יכולה
תעשיה. כבר שהפכה
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