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^ אישי יבוא במחירי

* • יבול אתה סוף סוף
 יוקרתיים חשמל מכשירי לרכוש
 אישי יבוא בתנאי

ומהימנה. גדולה מחברה

■ בפינה דיין ■■י■■
)36 מעמוד (המשך

 להבין. להם נתן דיין השלום. הסכם את לו
 הבלתי-נלאים, ומאמציו תושייתו ללא כי
המפור הטלפון שיחת נערכת היתה לא

 של לביתו קאהיר של מנמל־התעופה סמת
בירושלים. ראש־הממשלה

 אחד לביא, נפתלי דיין, של דוברו
 שהיה מי בארץ, ביותר היעילים הדוברים

 גולדה, בממשלת מישרד־הביטחון דובר
 עם בשיחותיו שלו השר מן גלוי יותר היה

 דיין, ורבו מורו כמו לביא, הזרים. הכתבים
אי רעות יחסי רבות שנים משך פיתח
 בעיקר רבים, זרים עיתונאים עם שיים

 עתה הניבו אלה יחסים אמריקאים.
ש המרתוניות השיחות של בסופן פרי.
 שררה הזרים הכתבים עם ולביא דיין ערכו

 השוהים הזרים הכתבים בין תמימות־דעים
 מושג היה לא דיין משה לולא בישראל:

מצריים. עם הסכם
 ערך הוא בכך. הסתפק לא לביא אולם

 עיתונים עורכי עם טלפון שיחות כמה
 דיין, כידידי הידועים חשובים, אמריקאים

 מהכתבים שיגיעו הידיעות כי והבטיח
 ובולט. נכבד במקום יזכו בישראל שלהם

 לאחר המתוסכלת, האמריקאית העיתונות
הכל. לאכול מוכנה היתה קארטר, ביקור

 דיין של היחסים די. היה לא בכך אולם
 היה פאן־אמריקאים. בעיקר הם ולביא
יו האירופית. בעיתונות גם לטפל צורך
 מזה אמונו ואיש דיין של המייוחד עצו

 עתה המועסק אבריאל, אהוד רבות, שנים
 שאיש מבלי במישרד־החוץ מייוחד בחוזה

 לאירופה. נשלח תפקידו, את להגדיר יוכל
 יש בשיחה, ומבריק נעים איש לאבריאל,

בבי- העיתונים עורכי מקרב רבים ידידים

אבריאד אהוד
מוגדר לא תפקיד

 מהירה! •אספקה
 !אלקטרה של ואחריות שירות •

ההזמנה! ביום מובטח •מחיר
תעשיות כלד מקבוצת
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בננ״ינן תל־אביב דיזנגוף

 מישלוחים הגיעו הפסח חג לקראת
מקסימים צבעוניים פוסטרים של חדשים
 ביותר הזול במחיר ביותר הגדול המבחר

מ.ע.מ. כולל בלבד, ל״י 28
 דוגמאות 300כ- אמנותיות, רפרודוקציות

מ.ע.מ. כולל ל״י, 77 במחיר שונות
ת״א ,164 דיזנגדח רח׳ דיזנגוף״, *מסדה

ת ן י נ 1 נו מ ו נ ק ל
 שירים, מחברות נוער, תנועות שירוני שירונים,

פזמונים. ספרי פזמונים, חוברות
1950—1955 עד שהוצאו תווים, בלי או עם בעברית,
תל-אביב. ,31638 לת.ד. לשלוח נא מפורטות הצעות

 שימש שבה מהתקופה עוד האירופיות, רות
ברומא. ישראל כשגריר

הידי נקשרו. המיבצע של הקצוות כל
והו גובר בקצב לארץ לזרום החלו עות
אמרי מקורות על הסתמכו הידיעות לך.

האמי מקורן את מטשטשים כשהם קאים,
ב גם רבה ובמידה בארצות־הברית, תי.

 אדריכל הוא דיין משה כי קבעו אירופה,
ומצריים. ישראל בין האמיתי השלום

אח לפגר יכלו לא הישראלים העיתונים
 להופיע החלו בארץ הזרים. העיתונים רי

חל על שמנות, כותרות שקיבלו ידיעות,
יש במשא-ומתן דיין של המיסתורי קו

 יומיים־שלושה תוך ארצות־הברית.—ראל
 הקהל בדעת עצמו לתמרן דיין הצליח

 העניינים, למרכז והבינלאומית הישראלית
כמובן. בגין, חשבון על

 המצרים
נעלבו

 פתיר דן ראש־הממשלה, של ;׳ברי* ^
 התרוצצו נקדימון, (״נקדי״) ושלמה 1

 את להפוך כדי העיתונאים, בין כמסוממים
 דוברים שני גם אולם פיה. על הקערה

 כישורי כנגד לעמוד מסוגלים אינם אלה
 שלא ובוודאי ולביא. דיין של יחסי־הציבור

ומוס גדולים אמריקאים עיתונים כנגד
מכים.

 הוא לבוא. איחרה לא בגין של תגובתו
 הפרשה, על דיין עם שוחח לא אמנם
התערערו. השניים בין היחסים אולם

ה במצב־רוחו להבחין שלא היה קשה

 זד, מצב־רוח אולם דיין. משה של שפוף
הר נודע כאשר ממש, אומלל להיות הפך
לקאהיר. היוצאת המישלחת כב

 היתה בה. נכללו לא וייצמן ועזר דיין
 בכירים שרים לשני רק לא הפתעה זו

 לדיין עצמם. למצרים גם אלא אלה,
 בגין של החשבון כי ברור, היה ולווייצמן

 שניהם, את להעניש האחד, כפול: הוא
 את סביבו לרכז והשני, דיין, את בעיקר

התהילה. כל
 חבטה דיין ספג לכן קודם ימים כמד,
חתי בעת מכגין. אמנם, אלגנטית נוספת,

 בגין דאג בוושינגטון, שנערכה השלום מת
העי לכותרות מחוץ ישאר שדיין לכך

 בגין, אל דיין ניגש כאשר גם תונים.
 נדמה בגין, ״מר לו ואמר החתימה, לאחר

 כך על התבדח גדול,״ דבר שעשינו לי
 ״כאשר :להם ואמר עיתונאים באוזני בגין
 חשבתי בגין׳, ,מר בתואר אלי פנה דיין

אסון.״ קרה כי
הצ הוא ממצריים בגין של צאתו ביום

 סאדאת כשהנשיא העיתונאים, באוזני היר
שר״ ייצא ימים כמה בעוד כי לידו, עומד

לביא :פתדי
עילאי רון כיש

 השלום חוזה עם לקאהיר, הישראלי החוץ
 בוטרוס־ע׳אלי בוטרוס ואילו המאושרר,

משימה. באותה לירושלים, יבוא
 הקצר?ז, הממשלה בישיבת היום, למחרת

 החלפת שפגישת כבדרד״אגב, בגין אמר
 באום־ תיערך המאושררים חוזי־השלום

 בסיני. האמריקאית הטריטוריה חשיבה,
לשוני. לב שם לא השרים מבין איש

 בגין הבליע בכנסת, קלה, שעה כעבור
 לא אף שלו. אום־חשיבה הודעת את שוב
 מסעות לביטול לב שם מחברי־הכנסת אחד

*. שרי־החוץ של ירושלים—קאהיר
לשי לב שמו לא הרבים העיתונאים גם
בהד מתפרסם היה לא שהוא וייתכן נוי,

נסי ביטול על דיין ידע לא אילו גשה
 כי ידע הוא לכן. קודם עוד לקאהיר עתו

 החלפת טכס את לשנות ביקשו המצרים
 החלטה לרתום החליט אולם השלום, חוזי

 דובריו נוסף. פירסומי למסע זו מצרית
 לצאת סירב דיין כי לעיתונאים הדליפו
נו כך בלדר״. לא ש״אני בטענה לקאהיד

 בוטלו וע׳אלי דיין שנסיעות הרושם צר
בתפ לשמש רצה ולא נעלב שדיין מפני
חוזים. נושא בלדר של פעוט קיד

ה ממכות יתאושש דיין כי היה, נדמה
 המשא־ומתן תחילת עם שספג, יוקרה

 בגין לישראל. מצריים בין האוטונומיה על
 שרים, חמישה בת ועדה ימנה כי הודיע
 שומעיו, וכל האוטונומיה, על שתדון

ב יעמוד שר־החוץ כי הבינו דיין, כולל
 אחדות, שעות עברו לא זו. ועדה ראש
 חמשת ועדת נוספת. הודעה הודיע ובגין

 השרים, 11 לוועדת כפופה תהיה השרים
התר את קלט דיין בגין. יעמוד שבראשה

 ראש־הממשלה כי והבין בגין, של גיל
הקובע. ה&יש להישאר החליט

טק נסיגה על דיין החליט רגע באותו
העניי במרכז עומד אינו הוא כאשר טית.
הציבו ההיסטוריה כל נעלם. הוא נים׳
כאלה. מהלכים רצופה דיין של רית

ראש־ אל ניגש אבנרי אורי ח״כ רק *
 אם אותו ושאל הנאום, אחרי הממשלה,

 בגין בתוכנית. שינוי חל ואכן נכון, שמע
 בגלל חל השינוי כי וטען, בחיוב השיב
טכניות. סיבות

ם ל עו ה ה 2171 הז


