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בצוות רעווריח□ פוס סחרס שרים
1בפ ומתחננים ם למצר״ נסיעה

הנמנות להם לשלוח המיצוי□
ה ם ט הי ב ילד ת  אקח אני טו
י ' ן  אחד אף למצריים.״ איתי אותך /

כי נדמה לרבים אבל זאת, אמר לא
השיגעון הזה. המישפט את שמעו הם

 השרים, את תקף אשר האחרון, הישראלי
 ובני השרים עוזרי הבכירים, הפקידים

 ללעג הפך למצריים, לנסוע מישפחותיהם,
שנותרו פקידים אותם בקרב רק לא

המצרים. בקרב גם אלא שפויים,
 זה שר כאשר למצריים. נוסעים הכל

הוא מוזמן, אינו אחר בכיר פקיד או
 המצרי לעמיתו להתקשר. דרך לו מוצא

 אותו כאשר אותו. להזמין ממנו ולבקש
 מרשה הוא דבר, של בסופו מוזמן, שר

וא מזכירות לישכה, עובדי לקחת לעצמו
באי זוכים כולם אשר בני-מישפחה, פילו
הנדיב. המצרי רוח

 של האישית מזכירתו התבטאה השבוע
כשנש קלימוביצקי, יונה ראש־הממשלה,

ב ביקרה לא עדיין שהיא זה איך אלה
 לנסוע? צריכה אני מה ״בשביל מצריים:
 אפריע רק ואני שם לעבוד צריכים הבוסים

כמו אסע אני אפשר יהיה כאשר להם.

סע ט נו כ ה
מהמלכות כיבוד

 דמי- את מכיסי אשלם רגילה, תיירת
 כי ספק אין יותר.״ הרבה ואהנה הנסיעה

 היא כי רומזת אף יונה היתה אילו
 ראש־הממשלה, היה למצריים, לנסוע רוצה
 תתלווה שהיא לכך דואג בגין, מנחם
 מיש־ לנסיעת או לשם, מנסיעותיו לאחת
 אוהב שבגין מפני אחרת, ישראלית לחת

 ואם דרושים הם אם אנשים, הרבה לקחת
 על־ידי זו, בדרד משלם גם בגין לא.

 לכן וקודם אל־סאדאת, אנוור עם הפגישות
 האמריקאי, הנשיא עם הפגישות על־ידי

 לקרן שתרמו אישים לאותם קארטר, ג׳ימי
תל־חי.
 תוכל לא לעולם שמיפלגתו יודע בגין
 לכיסוי לה, שנתנו המיליונים את להחזיר
הע האישיים הידידים תל־חי, קרן חובות
 ממגורות הכט ראובן הד״ר שלו, שירים

 הזכור הלוי ומאיר גאון, ניסים בחיפה, דמן
 לייד וישב נסע הכט סומרפיין. מפרשת
 ניסים למצריים. נסע ואחר־כד קארטר,

 למצריים, הראשונה בנסיעה נסע גאון
 במבט סאדאת בפני לנאום התכבד ואחר־כך

 מאיד בנגב. בן־גוריון באוניברסיטת שהיה
חיי המצרית הממשלה למצריים. נסע הלוי
 לכסות לבגין שעזרו אותם את לארח בת
 תל־ קרן של השערורייתיים החובות את
 כפיים ולעובדי לאלמנות חובות ולשלם חי,

תנועת־החרות. על-ידי שנעשקו
 סגן על-ידי שולם אחר מיפלגתי תשלום

ב ידין, ייגאל הפרופסור ראש־הממשלה,
שעבר. בשבוע שנערכה למצריים, נסיעתו

 ושלח המצרי, הנשיא על עצמו כפה ידין
 להיית רוצה הוא כי עבים רמזים לעברו
 יקח כי הודיע וידין הזמין, סאדאת מוזמן.

ה למצריים. וארכיאולוגים מדענים עימו
 אותו ללוות ידין על-ידי שהוזמן ראשון

כינה שידין כפי ״ההיסטורית״, בנסיעה

 דה־שליט, (״ממי״) מאיר היה נסיעתו, את
 רבות. שנים כבר עובד־מדינה אינו אשר
 הממשלתית החברה מנכ״ל פעם היה הוא

 פרטיים. בעסקים עוסק הוא ומאז לתיירות,
 משקיעים של נציג הוא דה־שליט כיום

\ בישראל. ומלונות עסקים בעלי גרמניים

טמיר נוסע
לעניין מומחיות

אח חיובית תכונה יש לדה־שליט אולם
 ומה ד״ש, מזכירות חבר היה הוא רת.

 ד״ש. של הגיזבר היה הוא מכך, שחקזוב
 לידין היתה ידין, של אמונו איש בהיותו
 דה־שליט. דרך ד״ש קופת על שליטה

 איש כי ידיעות, לידין הגיעו באחרונה
 הרמטכ״ל על הכללית לדיעה הצטרף אמונו
 הוא אף והחל הממשלה, סגן־ראש שהפך
 ליבו את לרכוש החליט ידין לו. ללעוג

 את לו הציע ולכן בחזרה, דה־שליט של
 דה־של־ט כי לציין צורך אין הנסיעה.

בארכי הבין לא מעולם מדינה, איש אינו
ידי מלבד הצדקה, כל לו ואין אולוגיה

למצריים. לנסוע ידין, עם דותו
ם מחי מו ה
הקבועים

 לבוא אין אשר נוסעים, כמה ש ל
 ראש- נסיעותיהם. בגלל בטענות אליהם

 דיין, משה שר־החוץ בגין, מנחם הממשלה
 השרים וששת וייצמן עזר שר־הביטחון

 כי נוסעים בורג יוסף השר של בראשותו
 וב־ במצריים לעשות מה להם יש פשוט

לנסי בטענות גם לבוא אין משא־ומתן.
 (״אבר־ אברהם האלוף עוזרים: כמה עת

בחו כי עליו שמתלוצצים טמיר, שה״)
מא במצריים יותר בילה האחרונים דשים

 המומחים אחד הפך במדינת־ישראל, שר
 גם כך מצריים־ישראל. ליחסי הגדולים

 מאיר מישרד־החוץ, של המישפטי היועץ
 ראש־הממשלה, של הצבאי ומזכירו רוזן,

פורן. (״פדויקה״) אפריים תת-אלוף
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