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 מבלה הסוכנות,״ של ״נער־השעשועים המכונה וניזכר^,
בחוץ־לארץ. ובסיורים בנסיעות השנה מימות כמחצית
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 לשרי־ המארגן הוא מאחרי־הקלעיס. בחוטים המושך הוא

מסעי־הרצאות. במיסגרת לחו״ל, נסיעות־בילוי הממשלה
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 כשני־שלישיס בחוץ־לארץ מבלה בסוכנות, ליית־הנוער
הוא. היכן יודע בסוכנות איש אין פעם לא השנה. מימות

 אי- מחו״ל, לאורחים קבלות־פנים בטיכסי
ה נאומיהם למישמע לגחך שלא אפשר

עילגת. באנגלית הנישאים מרוסקים
 אשר להם, מה השאלה נשאלת מייד

פור תיכונית השכלה נעדרים מהם רבים
בחו״ל. באנגלית ולנאומים מאלית

אה הנ ת- טובו
לשרים

 ל- החידה. נפתרה שעבר, שבוע ך*
 עוז הרהיבו המדינה קום מאז ראשונה ^

 עד לצמצם והחליטו בחו״ל, המגבית פעילי
ב שרי-ישראל של הופעתם את למינימום

 לראשונה המגבית. של התרמה אסיפות
משו באנגלית נאומיהם, כי בפומבי נטען
 של כוזבת תמונה ומציגים עלובים בשת,

בישראל. הנעשה
 שרי-ישראל כי טוענים המגבית פעילי
 ישראל את מתארים מהמציאות, תלושים
בעוב מודים אינם אדמות, עלי כגן־עדן

בארצות־הברית יהודי לכל הידועה — דה
 אחרת חברה ככל בישראל, החברה כי —

ממ החלטות וכי בחסרונות, לוקה בעולם,
הן. נכונות תמיד לא שלתה

ה את הפריכו המגבית פעילי
הממ משרי אחדים שד הגם שקר

 לחו״ל הוזמנו בי הטוענים שלה,
 פעם לא לטענתם, המגבית. על-ידי
 הרשות ופקידי שרי עצמם הזמינו

ב המגבית, באסיפות דהשתתף!
האישית. יוזמתם
 כל אין ישראל. אלמן לא — ואולם

הר שאינם שרי־ישראל מבין שאלה חשש
 להתעופף ימשיכו לא לכיסאותיהם דים

הסוכ קיימת כך לשם הרי לחו״ל. בחדווה
היהודית. נות

 שרי לחו״ל משגרת היהודית הסוכנות
 מסעי־הר־ במיסגרת ואישי־ציבור ממשלה

העלייה. לעידוד צאות
 ראש־ממ־ או שר לשחד קשה בישראל,

ואש שהוא לכך לדאוג אפשר אבל שלה,
 חשבון על בחו״ל כמלכים יתארחו תו

ה השרים לנשות לארגן אפשר הסוכנות.
ה חשבון על מתאימות קניות כבודות
אש מרים — הבולטת הדוגמה סוכנות.

נאות. בתשורות שזכתה כול,
בסוכ בקרן־היסוד, הפועל תהליך אותו

 אינטנסיביות. ביתר אף פועל היהודית נות
 ב־ לנסיעות־בילוי הזוכים שרי־הממשלה

 האחרונים יהיו הסוכנות, חשבון על חו״ל
בה. מעשי־השחיתות׳ על להתריע שיעזו

 זה, למצב היטב מודעים הסוכנות ראשי
בושה. כל ללא אותו ומנצלים

 יהיה אפילו איש־סוכנות, כל תיאורטית,
 שלה, המנהל־הכללי או ההנהלה יו״ר זה

 עצמו. דעת על לחו״ל לנסוע יכול אינו
 המנכ״ל בראשות ועדת־חברים, קיימת

ל לחו״ל נסיעות המאשרת ריבלין, משה
הסוכנות. עובדי בכירי

 לא כלל. מתכנסת אינה זו ועדה לרוב,
חבריה ושלושת הוועדה יו״ר שוהים פעם

 דול- ואריה קלארמן יוסף שפירא, עזרא —
 מפריעה אינה זו עובדה אך בחו״ל, צ׳ין

להנא לחו״ל להתעופף הסוכנות לבכירי

ה את מסדרים הם הטוב, במיקרה תם.
טלפונית. עניין

 ולאיזה מתי רישום מתנהל לא
 אי־פעם אם הנסיעה. אושרה צורר

 בנושא ציבורית שערורייה תפרוץ
ל יתבקשו הסוכנות ומתעופפי זה

 או- מתאימים, אישורי-נפיעה הציג
ה נותני באשר המפולת, תחל אז

 ל* יתכחשו הטלפוניים אישורים
האש להטיח ויתחילו אישוריהם,

ברעהו. איש הדדיות מות
המדי הנהגת לאחר ספורים ימים

 הציבור כאשר החדשה, הכלכלית ניות
 החגורה, את להדק בתוקף נקרא הרחב
עומ היהודית הסוכנות ראשי כל כי נודע
 טען תחילה לארצות־הברית. להמריא דים

 יוצאים הסוכנות אנשי כי ריבלין, המנכ״ל
 וכדי מחלקותיהם, בענייני לארצות־הברית

כא הציונית. המליאה בישיבת להשתתף
קו אינו שוב הציבור כי לדעת נוכח שר
 האמת לבין שבינן סיפורי־מעשיות, נה
 המליאה ישיבת את דחה ולא-כלום, אין

 בניו־ להתקיים צריכה שהיתר. הציונית
 מייד בישראל. תתקיים היא כי וקבע יורק,

ב כי לעיתונות, בהכרזה יצא לאחר־מכן
פקי שיבעה לחו״ל יסעו לא הדחייה של
הסוכנות. מראשי דים

הפקידים_______
בחשאי התעופפו

 של המפוצצת הכרזתו אחרי כוע **ץ
 חרש התעופפו הסוכנות, מנכ״ל

 וגלעד, המישפטי היועץ לחובסקי, אליהו
 שיבעה אותם מבין שניים הגזברות, מנהל

בארץ. להישאר היו שאמורים פקידים
קור אחרים, במוסדות־ציבור כמקובל

ולהי לצימצומים הסוכנות ראשי גם אים
 שמתפקידה השליחים, ועדת החגורה. דוק

 פקידי של לחו״ל יציאות ולאשר להחליט
 והנמוך, הבינוני בדרג ושליחיה הסוכנות
 ההנהלה .25ב״&ל בנסיעות לקצץ החליטה
נוכ על להקפיד יש כי הוראה הוציאה

ה שעות בכל במישרדים העובדים חות
עבודה.

 גם כן מושחתות, בחברות כמקובל אך
 כוכב־ מעין על חיים ראשיה — בסוכנות

הראוות בחייהם ממשיכים הם אחר. לכת
 להדק לאחרים מטיפים כבימים־עברו, ניים
 כלל, חגורה אין להם־עצמם החגורה. את

דבר. מהדקים אינם וממילא
הסוכ הנהלת יו״ר ממדא-מקום

 דוד־ אריה וגיזברה, היהודית נות
 :הסוכנות בחוגי המכונה צ׳ין,

 בחו״ל משוטט ״נער־שעשועים״,
השנה. מימות 45/י>0כ־

 הבלתי־פוס־ משליחויותיו אחת כדי תוך
 למפד״ל לאשר דולצ׳ין הספיק עוד קות,

ל נוסף וזאת דולר, 600,000 בסך הלוואה
 ה.מפ- שמקבלת שנתי, מענק הדולר, מיליון

מהסוכנות. ד״ל
הג צעד היה ההלוואה אישור למעשה,

 :עיקר את המבלים אנשים לגבי מאוד יוני
בבילוי ראשונות, במחלקות בטיסות זמנם

 אכסקלוסיביות ובמיסעדות במלונות־פאר
 מסעותיהם, לאורך אי־שם, למיליונרים.

 כל לאבד הציבורי הכסף של ערכו מתחיל
בעיניהם. משמעות

 בר־און
להתפטר צריך

 לומדים בסוכנות הכבירים פקידים ך*
 להתאים כיצד — ובמהירות — היטב 1 ן

 הסוכנות. ראשי של לאורח־חייהם עצמם
 מזה קלארמן יוסף של חלקו ייגרע מדוע

דולצ׳יןו ורבו מורו של
 תלמיד הוא קלארמן כי מגלה בדיקה

סוכ לשיא להגיע שהצליח עד חרוץ, כה
 בחו״ל לשהות מצליח הוא — חדש ,נות

 כראש תפקידו בתוקף השנה, מימות 65/י׳0
 מיספר שפוחת ככל עליית־הנוער. מחלקת
אר להעלות מצליחה שמחלקתו הנערים

 בחו״ל. שוטטותו משך גדל ישר ביחס צה,
 מעשיו. על לאיש מדווח הוא אין לרוב,

מ ארוכים, לשבועות נעלם הוא פעם לא
 באיזו ידע הסוכנות מהנהלת שאיש בלי

מסתובב. הוא ארץ
 (״מורל׳ה״) מרדכי (מיל.) אלוף־מישנה

מצ והחלוץ, הנוער מחלקת ראש בר־און,
ל מרבה הוא ארצה. לפעמים להגיע ליח

מק אף וכמובן בהרצאות, בחו״ל הופיע
 מחלקתו. לענייני זמן דיש

עיקר בי להיאמר ניתנת האמת

 בחו״ל, היא מורל׳ה של עבודתו
 — עצמו עם שלם היה אילו אך

 א- מתפקידו, להתפטר חייב היה
 כי היטב יודע כר-און לוה־מישנה
 משחיתים מיפלגתיים אינטרסים

 המונה במחלקתו, טובה חלקה כל
העולם. רחבי ככל שליחים מאות

 חבר את ולייעל לצמצם יכול הוא אין
על בנוייה מחלקתו שכל משום השליחים,

 על מגינה מיפלגה כל מיפלגתי. מפתח פי
 יואיל כי לו רומזת שלה, ה״מדריכים״

 שליחי אצל הנעשה את ולבדוק לפנות
 במקומותיהם היושבים האחרות, המיפלגות

מעבודה. בטלים כשהם
ה ואווירת מיפלגתי רקע על התככים

 להימצא אותו מאלצים ההדדית, חשדנות
 על- הנדרשת מזו ארוכה תקופה בחו״ל

 המבלה אחר, בכיר איש־סוכנות כל ידי
בחו״ל. בנעימים לו

 ובקרן־ה־ בסוכנות החיים מתנהלים כך
 הצמרת, שונים. מישורים שני על יסוד
 פתוח, חשבון־הוצאות של בעולם החיה

וה — לחו״ל חסרות־תכלית נסיעות של
ל דורשים שמהם הקטנים הפקידים מוני
החגורה. את הדק

צמ מחלקת זה מצב־דברים לשמר כדי
 טובות־הנאה גם השאר, בין הסוכנות, רת
 במדינה. לאישי־צמרת בחו״ל בילויים של

 אפשרית ביקורת כל משתקת היא בכך
ממשי והשחיתות הסוכנות, כלפי מצידם

בראש־חוצות. לחגוג כה

בחרל 50$<
הוא בתמונה ארצה. גיע

מח ראש בר־און, (״מורל׳ה״) מרדכי (מיל.) אלוף־מישנה
 לה־ גס לפעמים מצליח המוכנות, של והחלוץ הנוער לקת

הקטן. ובנו בתו עס לוד, בנמל־התעופה נראה


