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 ארצות לכל ביוד של כמרכז ידועה נאט״ו, בירת בפאריס, הסובייטית
הצרפתית־לשעבר. ואפריקה המערבית אירופה

לישראל? המיוחדת הסיבה להיות יכולה מה
 לאין־שיעור יותר רבים כלכליים אינטרסים בצרפת יש לאלג׳יריה כלכלי? שיתוף־פעולה

ישראל. משגרירות לשליש אף מגיעה אינה שגרירותה זאת בכל לישראל. מאשר
 שישראלינן למרות לישראל, לבוא כדי לאשרה זקוקים אינם צרפתים קונסולריים? עניינים

לצרפת. לבוא כדי בתל־אביב מהשגרירות אשרה לקבל צריכים
 הציונים של זו על העולה קומוניסטית, פעילות יש לברית־המועצות ציונית? פעולה
 ואתניים תרבותיים קשרים יש בפאריס, דיפלומטים 21 רק לה שיש לקנדה, ואילו בצרפת.

בקנדה. גדול צרפתי מיעוט קיום מפאת צרפת, עם מיוחדים־במינם
 הבעיות מן השוואה ללא נופלים חשיבותם, כל עם וצרפת, ישראל של הצבאיים היחסים
 יותר הרבה קטן מיספר להן אשר נאט״ו, ומדינות צרפת בין ועומדות התלויות הצבאיות

בפאריס. דיפלומטים של
אמת, זו אין אירופה. בכל בעקיפין עוסקת בפאריס הישראלית השגרירות כי הטוענים יש

 מזו בהרבה הקטנה בלונדון, השגרירות היבשת. בירות בכל שגרירויות יש לישראל כי
 אחראים בלונדון הגרים ניספחים הצפונית. אירופה בעיות בכל במיוחד עוסקת שבפאריס,

למשל. סקנדינביה, בירות בכל וחקלאות צבא תרבות, מדע, לענייני
 לונדון אולם צרפתית. הדוברות אפריקה מדינות לגבי עמדת־מפתח היא פאריס אמנם,

 קניה, ניגריה, כגון אנגלית, הדוברות האפריקאיות המדינות לגבי דומה עמדה תופסת
מאד. נכבדים אינטרסים לישראל יש בהן וכו׳, טנזניה

האר באותן גרמניה של אלה על עולים אינם באפריקה הישראליים האינטרסים כל ואילו
הגדולה. ובריטניה ברית־המועצות של האינטרסים על כלל לדבר שלא צות,

 בעיר■ הנציגות גודל כין יחם שום אין :המסקנה מן מנוס אין כף
עליה. המוטלים הממשיים התפקידים לבין האורות
 מחזיקה שהיא בעוד בכירים, דיפלומטים 10 בישראל מחזיקה צרפת מעניינת: השוואה

במצריים. 11ו־ בלבנון כאלה דיפלומטים 20

טורי{זטץיוגז ושוי איטלקי שיש
 מתחת בעומדך בפאריס. הישראלית הדיפלומטית באימפריה קצר לסיור הצעה נה

|  ואגראם. שדרות לפניך שמאלה. פנה שאנז־אליזה, שדרות אל כשפניך הנצחון, לשער |
 המידרכה, על לחוק) ;בניוגד החונות מכוניות, של גדול לריכוז שתגיע עד הרחוב, במורד לך

.0.0.59ב־ המתחילים מיספרים נושאות כולן מקבילים. טורים בשני
 מחפשים כשהם כזאת. נוחיות אין (לגרמנים השגרירות. של הבניין ,143 למיספר הגעת

 הם שם. המכוניות צי לפי המקום את לזהות יכולים הם אין יינה, בשדרות שגרירותם, את
אי־ שדרה׳ באותה המצרית, השגרירות את ואילו שתיים. או אחת מרצדס בקושי ימצאו

בו*וי1ח גדוד

ה ופיענוח, צופן אנשי הבלדרים, הטכניים,
 ושאר והנהגים, הטלפוניסטים מתורגמנים,

לסוגיהם. תת־דיפלומטים
כ 300ל- מגיע הכורל מיססרם

 את יודע אינו שאיים נראה עיר•
המדוייק. המיספר

 יכולים הזה העצום הצוות מאנשי חלק רק
 הדולצ׳ה של המניין מן כחברים להיחשב

מיו משיכה יש אמנם, בעיר־האורות. ויטה
ה הישראלי הדיפלומט לגבי זו לעיר חדת
 מעשירית למעלה ולראייה: — ואשתו מצוי
 בנציגות מרוכזת הישראלי שרות־החוץ מכל
 לא אולם .100מ־ אחת רק שהיא למרות זו,
ול בפאריס, המיוחדים לחיים להסתגל קל

תענוגותיה. מלוא את מצות
 לכבוד סעודה מכבר לא נערכה למשל, כך,
 כשלושים נכחו בכיר. ישראלי קצין אורח,

פא של תושבי־קבע ישראליים, דיפלומטים
 בלוויית הצדפות הוגשו כאשר אולם ריס.
 צרפתית לארוחה כנאה מוסקדה, הלבן היין

 שטעמו חמישה רק נמצאו טובה, במסעדה
 האף, את עיקמו השאר הטעים. ממאכל־הים

מגעיל!״. ״אוי, הפליטו
ה הפונקציה הוא האירוח בכלל,

השגרי של העיקרית דיפלומטית
 עובדי לגבי רק לא בפאריס. רות

 מיוחד. קסם לה יש שרות־החוץ
 אחת פעם לפחות מזדמן שאינו עצמו, את המכבד ישראלי, שר אין

 פקידים כמובן. משרדו, כענייני לפאריס, פעמיים־שלוש) (ולרוב בשנה
 ישראל־ ידידות את ממחישים קציני-צבא שריהם, את מחקים בכירים
רכה. והתנועה צרפת,
 מקום מזמינה היא הקיטור. במלוא לפעולה, השגרירות נכנסת כזאת. אישיות באה כאשר

 השגרירות לשכלולים, חיבה מגלה אשכול כשלוי המדינה. של למימדיה כיאה מפואר, במלון
לה־האל. שברובע ל׳אסקארגו, במיסעדה השולחן את ומזמינה הנכון המקום על ממליצה

ולכן עסוקים, כולם מדענים. מארח המדעי הניספח אנשי־מיסחר. מארח המיסחרי הניספח
כ תפקידי־שיגרה. למלא לשגרירות קל לא

 השבוע ניסה מודאג ירושלמי פרופסור אשר
שבנו, שעה מספרד, השגרירות, עם להתקשר

המוות, סף על היו חברים, שלושה עוד עם
 דיפלומטים 43 מתוך לו. שיענה מי היה לא

המיסים, משלם חשבון על בפאריס שיושבים
לטל וישיב בתורנות שיישב אחד היה לא
בשבת. בהול, פון

כש התרבותי, הניספח הוא יעיל פחות לא
תמו־ להציג רצתה פאריסאית גלריה בעלת

איתן ודתו שגריר

 צריכים המכוניות. לפי בכלל למצוא אפשר
השלט.) את לחפש
 שהישראלי יתכן נגמר. טרם הסיור אבל

 ואג־ בשדרות הנאה לבניין זקוק אינו כלל
 למשל, קונסולרי, לשרות זקוק הוא אם ראם.
ה ברובע לגמרי, אחר לבניין לפנות עליו

 שם, .16ה־ הרובע פאריס: של ביותר מפואר
מ ליער מהכניסה רחוק לא מארבו, ברחוב

 המיליונרים למיטב בשכנות המפורסם, לון
מבוקשו. את ימצא ושחקני־הקולנוע,

להמ עליו — משרד־הבטחון של משלחת־הקניות — אחר ישראלי למוסד זקוק הוא ואם
 שס הסמוכות. מאלזרב לשדרות עד לכיכר־ישראל, מעבר ואגראם, בשדרות בדרכו שיך

השלישי. הישראלי הבניין את ימצא
 ראש־המשלחת, מלבד הדיפלומטים, ברשימת מופיע אינו משלחת־ד,קניות של הצוות (אגב,

 כ״יועץ״ הדיפלומטים בספר המוגדר לשעבר, חיל־הים מפקד לימון, ימוקד,״ מרדכי אלוף
 באותה• להופיע מבלי הישראלית המושבה את מגדילים המשלחת עובדי שאר בשגרירות.

רשימה.)
גאלוואני. ברחוב נמצא ליחידי־סגולה, המיועד רביעי, ישראלי בניין

 רכשו הם לבן אנשי־החוץ. את מטריד האימפריה של זה פיזור
 תוך יוקם, שם באופנה. עכשיו שהוא דה־ל׳אוניברסיטה ברחוב מיגרש,

 הבניינים בל שובני יועברו שאליו חדש, גדול ארמון שנים, כמה
הנוכחיים.

המע של המרוכזת נוכחותה את כל, לעיני סוף־טוף, ויסמל, ימחיש הזה היכל־ד,אורות
ישראל. בפאריס, השלישית העולמית צמה

 הנוכחי, הצוות אל שיתווספו הדיפלומטים כל של קליטתם בעיית את גם יפתור הוא
הזמן. במשך

 — עתה השוכן השגריר, של מגורי־השרד את כמובן, ההיכל, יכלול לא זאת לעומת
 השדרה פוש, בשדרות מפואר בבניין שלמה בקומה — מדינתו ולעוצמת למעמדו כיאה

 לישראל הצרפתיים. ואנשי־המדינה השרים מרבית גרים שם פאריס׳ של ביותר המפוארת
 הבית, את מקיף יפהפה גן איטלקי, בשיש מצופה הכניסה זה: במישכן להתבייש מה אין

 עד האורח לנוחיות ידאג ורב־המשרתים הציירים, מטובי הם בטרקלין־ההמתנה הציורים
ובעצמו. בכבודו איתן, ולטר הסימפאטי, השגריר להופעת

טזוויט יושצים שבלולים־,

ס רי ד מ כ מ הן
 ביקשה בקאן ויצ״ו נשיאת כאשר לתשובה. זכתה לא היא אליו, ופנתה ישראליות, נות

 היתד, לא הסרטים, פסטיבל בעת להשמיעם כדי ישראליים, שירים של תווים מהשגרירות
 חיים הסופר את רצופים, שבועיים במשך התרבותי, הניספח ליווה זמן באותו כי תשובה.

בפאריס. שביקר הזז,

לייי גזיליון 5ו־ םבוירוז־־לח־י

 של המיוחדים השמות את הנושא צוות על מנצח והמוסמך המיוחד שגריר
 מוסמך), (ציר מרוז יוחנן כגון כשמות־עט, המצלצלים שרת, בתקופת משרד־החוץ 1[

 מידד ויעקוב מדעי) (יועץ גריזים תנחום כלכלי), (יועץ עירון שלום (יועץ), הדס יוסף
 רק הוא אבל רפופורט, זלמן של בדמותו חורג יש זו עיברית ברשימה שני). (מזכיר
, בבריסל. ומושבו חקלאי
הבכירה: הדיפלומטית החטיבה כוללת הכל בסך

שגריר, 1 •
ציר, 1 <י#
יועצים, 9 •
* ניספחים, 11 •
ראשונים, מזכירים 8 •
שניים, מזכירים 7 •
סגני־נ׳־ספחים. 4 י•

והמזכירינן המזכירות השלישיים, המזכירים עשרות נכללו לא זו בכירה שברשימה מובן

 יכולים אינם ישראליים דיפלומטים בעולם. ביותר היקרה העיר אולי, היא, ארים
 שלוש או שתיים פי העולה רמה — צרפתית בורגנית משפחה של ברמה לחיות שלא

בישראל. המקובלת הרמה על
לוויק נוסע חדרים, שבעה עד חמישה בת בדירה גר בפאריס הממוצע הישראלי היועץ

 ביממה. שעות 24 במשך בביתו אחת עוזרת לפחות מחזיק פונטנבלו, או לראמבוייה אנד
 בית־ מקיימים השגרירות ילדי טור־ד׳ארז׳אן. כמו יקרה, למסעדה להזמין עליו אורחיו את

 בשלושה מגיעים הם אליו סבר, הפאריסאי בפרבר וגן, כיתות שמונה בעל משלהם, ספר
אותם. האוספים מיוחדים, אוטובוסים

 לחמישה שלושה בין — טובים מיליונים בכמה הישראלי למשלם־המיסים עולה זה כל
דיפ ״נציגויות לסעיף השנה המוקצב מיליון 27 של התקציב מכלל האומדנה, לפי מיליון,

וקונסולריות״. לומטיות
 מילייארד 4.6ל- עתה המגיע - הממשלה של הכללי הביזבוז במסכת

 מיתון על מדובר באשר אולם מבוטל. סכום זה אולי - לשנה לירות
 ותנועת החגורה הידוק על במועט, והסתפקות חסכון על וקיצוץ,
 לחוסר■ מאיר-עיניים סמל בעיר-האורות השגרירות מהווה - ויתורים

הרשמיות. ההכרזות של הרצינות
 שום השבוע להשיג היה אי־אפשר כך על בשגרירות? לקצץ הממשלה מתכוונת מה

לבן: גבי על שחור אחת, חיובית תשובה יש אולם תשובה.
 הגדוש שלם, עמוד הפאריסאית השגרירות תופסת תשכ״ו לשנת הממשלתי בשנתון
 עתה, זה שהופיע תשכ״ז, לשנת הממשלתי בשנתון בכירים. דיפלומטים 37 של שמותיהם
 שורה לכתובת, שניה שורה לשם, אחת שורה — שורות 4 רק לשגרירות מוקדשות
והציר. השגריר לשמות ורביעית שלישית

חסכון. מטעמי הושמטו. האחרים השמות ארבעים בל
? יגרע נזי ? מיכיר \זי

 יואל של בידיעה השגרירות ממדי על ראשון פירסום שהופיע אחרי שבוע, ^
התשובות: כך. על להגיב משרד־החוץ דוברי גתבקשו בפאריס, הארץ כתב מרקוס, 1 1

 עובדי של המדוייק המיספר בידי ״אין בר־און: חנן בירושלים, משרד־החוץ דובר #
שם.״ השגרירות לדובר לפנות נא בפאריס. השגרירות

 בידי ״אין הזה: העולם עם טלפונית בשיחה פדון, גבריאל בפאריס, השגרירות דובר #
בירושלים.״ משרד־החוץ לדובר לפנות נא השגרירות. עובדי של המדוייק המיספר כרגע


