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 גדולה פמליה ללא לנסוע שאוהס י ^
 דיין דיין. משה שר־החוץ דווקא ■הוא ■י
 מנכ״ל את למצריים לנסיעתו איתו לקח

 דוברו ואת צ׳חנובר (״יוסי״) יוסף מישרדו
 לגמרי ברור צ׳חנובר לגבי לביא. נפתלי

 עצמם, לדיונים שם לו זקוק היה דיין כי
 מחווה זו היתה ללביא, שנוגע במה אולם
לשר. הדובר של נאמן שירות עבור
 למצריים, 6ה־ מישלחת שיצאה לפני עוד

 אל תמיר, שמואל שר־המישפטים, פנה
 בורג, יוסף הד״ר המישלחת, יושב־ראש

 גם לקחת לו להתיר מיוחדת: בבקשה
 הפץ. נורית היפהפיה, לישכתו ראש אח

 לענייני שם לו דרושה היא כי טען תמיר
 מיידית תשובה לו השיב לא בורג עבודה.

למומ הנחשב וייצמן, עם להתייעץ ופנה
 של תשובתו השישה. מקרב למצריים חה

 זיב־ רק תהיה ״במצריים :היתה וייצמן
לחברו לכן קודם שסיפרה נורית, ריה.״

נות למצריים, לצאת עומדת היא כי תיה
בתל־אביב. בלישכה רה

 לא בורג של השלילית התשובה אולם
 מעוזריו. כמה עימו לקחת בעדו מנעה

 קוברסקי, חיים בורג, של מישרדו מנכ״ל
 לקח בורג המלווים. מישלחת בראש היה

 אריה ניצב המישטרה, איש את גם עימו
עור המישטרה של הארצי במטה איבצן.

 איבצן נסיעת אם טוטו אלה בימים כים
 עומד שבורג לכך רמז היתה למצריים

 או הבא, כמפכ״ל־המישטרה אותו למנות
חושיי את להקהות הזמנה,'כדי היתה שזו

מצריים יציאת —
)19 מעמוד (המשך
 כאשר גם הזדמנות, בכל נוסעים אלה

נוסעים. אינם שלהם הבוסים
 תיק- לענייני יועצו היא מאלפת דוגמה

 כאשר פתיר. דן ראש־ד,ממשלה, של שורת
 פתיר כי לגמרי ברור למצריים נוסע בגין
 אותם מלווה כאשר איתו. לנסוע חייב

 האחר היועץ נקדימון, (״נקדי״) שלמה
 ברור עיתונות, לענייני ראש־הממשלד, של
 פתיר את להעליב רוצה אינו בגין כי

 נוסע פתיר אולם בבית. אותו ולהשאיר
 כאשר נוסע. אינו בגין כאשר גם לקאהיר

 איתם נסע בקאהיר השרים ששת היו
 בעיקר אחרים, דוברים שהיו למרות פתיר,

 ראש עם נסעו אשר מישרד־הפנים, של
 אך בורג. יוסף הד״ר שר־הפנים המישלחת,

כדרוש. נמצא כי ונראה המומחה, הוא פתיר

מישפחות
במישלחות

 המישפ־ בני הם אחר מסוג נוסעים ך
 אשר ראש־הממשלה בכך החל חה. ■י

 לא בגין מילוא. חסיד, בתו את איתו לקח
תמי יומיים למשך בתו את להפריד רצה
 מקום לו גם לתת והורה מבעלה, מים

במטוס.
 בני את איתו לוקח וייצמן עזר גם

 את לקח הוא נסיעות בשתי מישפחתו.
 לפחות אולם שאולי. בנו ואת ראומה אשתו

 ראומה הצדקה. לכך יש וייצמן של במיקרה
 על רבה במידה להתחבב הצליחו ושאולי

מעזר, שביקשו והם המצרים, מארחיהם

בצורה הופעה
מכובדת

דה־שליט נוסע
לגיזבר תשלום

 בפעם אותם להביא ממנו, רמז כל ללא
השנייה.
 הגיע המישפחות בהזמנת לשיא אולם

 לקח הוא ידין. ייגאל ראש־ד,ממשלה סגן
 כפי מדע״, אנשי ״של במישלחת איתו

 ליטל ליטל. הצעירה בתו את לה, שקרא
 שכרה אלא אביה, עם מתגוררת אינה

 הקשרים ממנו. הרחק לא משלה דירה לה
 ופעמים אלמנטריים, הם אביה לבין בינה
 מביעה ליטל את לשמוע אפשר רבות

 מאשר יותר אביה, על חריפה ביקורת
 מתנגדיו. ראשי נגדו שמשמיעים ביקורת

 עזבה אורלי, הבכורה, שבתו אחרי אולם,
 קשר ניתוק תוך ללונדון, ונסעה הבית את
 מחדש אבא להיות ידין מנסה אביה, עם

האב ההתגלות איתו. ליטל את לקח ולכן
 חשבון על לבוא צריכה ידין של הית

 תכונת חשבון ועל ישראל עם של הקופה
המצרים. של האירוח

אנשי .
דיין ^

רפ רב-אלוף הרמטכ״ל, ראה אשר ^
-  את לוקחים הכל כי איתן, (״רפול״) אל ״
 איתו לקחת החליט הוא מ״שפחותיהם, בני
 למצריים יצא כאשר מרים, אשתו, את גם

 שמותר מה המצרי. הרמטכ״ל עם לשיחות
ראש ראה לפקודיו. גם מותר לרמטכ״ל

מילוא נוסעת
מישפחתית נסיעה

 הרמטכ״ל כי שגיא, יהושע האלוף אמ״ן,
 את הוא גם ולקח עימו, אשתו את לוקה

 לקח מכובדת בצורה להופיע כדי אשתו.
 סגן לישכתו, ראש את גם הרמטכ״ל עימו
בירן. אילן אלוף

ל עימו לקחת הספיק וייצמן עזר
 אלוף- לישכתו. כל את כמעט מצריים
 בן־בית כבר הוא תהילה אילן מישנה

 וייצמן קיבל תהילה שאת למרות במצריים.
להת תהילה הצליח פרם, משמעון בירושה

 העיקרי, עוזרו והפך שלו הבוס על חבב
למצר הרבות נסיעותיו את שהצריך דבר
 מרדכי על גם לוותר היה יכול לא עזר יים•

 נסע ציפורי ח״כ סגנו. ציפורי, (״מוטקה״)
 היחידי הח״כ היה לא הוא אבל למצריים,

 ייגאל הפרופסור אל במצריים. שביקר
 שפיק ח״כ גם האחרון במסעו התלווה. ידין

ול לאסעד מה ברור לא לאיש אסעד.
לגמ ברור אבל לארכיאולוגיה, או מצריים

בתנו היחידי הח״כ אולי הוא אסעד כי רי
 באופן לו הנזזמן ידין של הדמוקרטית עה

כך. על לו לגמול החליט וידין מוחלט,

 וייצמן, של הצבאי בעוזרו די היה לא אם
ה שלישו גם בלישכה יש תהילה, אילן
 אל שור. אריה רב-סרן וייצמן, של צבאי
 את גם מנסיעותיו באחת וייצמן צרף אלה

 היה יכול לא שור ויינדריך. דני דוברו,
נשוי. שאינו מפני אשתו את לקחת

 במצריים עוד ביקרו ממערכת־הביטחון
 גור, (״מוטה״) מרדכי לשעבר, הרמטכ״ל

זינ יואל הצבאית, מהפרקליטות רב־סרן
והאלו במצריים, פעמיים כבר שביקר גר׳
גזית. ושלמה שפיר הרצל פים

ופורן פתיר נוסעים
ואש־הנזנזשלה עס רק לא
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 אחר מישהו של מינוי לקראת איבצן של
לענ מומחים כמה היו בורג עם לתפקיד.

 תהילה, אילן פורן, אפריים מצריים, ייני
 מיש־ של המישפטי והיועץ טמיר אברהם

 לשם לגמרי ברור לא אולם רוזן, רד־החוץ
 אירוח המצרים על להעמיס צריך היה מה
 מישרד־הפנים דובר :אנשים שני עוד של

 בורג, של האישי ועוזרו לביא יחזקאל
 יעקובו־ של נסיעתו לגבי יעקובוביץ. אבי
 ״הוא ביותר: משכנע תרוץ ניתן ביץ

נוסע.״ הוא לכן אנגלית, יודע

 על לשמור
ה סימטרי

 השערו- המישלחת כי נראה ף ^
■  של מישלחתו היא ביותר רייתית י
 שפיק לח״כ דה־שליט, לממי נוסף ידין.

 פקידות שתי ידין לקח ליטל, ולבתו אסעד
 ראש־ליש* לידין ממישרדו. פקידים ושני
 ד״ש, פילוג אחרי אליו הצטרפה אשר כה,

 החליט ידין לוי. עדיה בשם נחמדה צעידה
 המדעית במישלחת להיכלל חייבת שהיא

 עוזרת יש עדיה לאותה הנילוס. בארץ שלו
 בייל־. מיה שנים, בכמה ממנה המבוגרת

 גם בבית. להשאיר רצתה לא היא ואותה
 את לאזן כדי למצריים. ידין לקח אותה

 את גם ידין עימו לקח במישלחת, המינים
ה עוזרו ואת אלחנני דורון האישי עוזרו
 אפילו אלאלוף. אלי מצוקה לענייני מיוחד
להס יצליח לא ביחסי-ציבור, הגאון ידיו,
 ו־ הקטמונים מצוקת בין הקשר מה ביר

 לוקסור עתיקות לבין בירושלים מוסרדה
המיצרי. והעוני

שלו רק היו ידין של המלווים 24 מתוך
 :לנסיעתם מסויימת הצדקה שהיתה שה

ל טרונזן מכון ראש מעוז, משה הפרופסור
 הפרופסור ידין, של במיפלגתו ותומך שלום
 אסיה ללימודי המכון ראש מילסון, מנחם

קי אשר העברית באוניברסיטה ואפריקה
 בארץ, אל־סאדאת של ביקורו ערב בל,

כשלי ומונה אלוף־מישנה של יצוג דרגת
 מזכיר אבירם, ויוסף המצרי, הנשיא של שו

 ועתיקותיה, ארץ־ישראל לחקירת החברה
לפר וכשותף ידין מנאמני כאחד הידוע

בחייו. רבות שות
 ומאות עשרות של בנסיעות השערוריה

 ומשולשת. כפולה היא לקאהיר ישראלים
 הקופה חשבון על נוסע הנוסע, אדם כל

 שנסעו עיתונאים כמה מלבד הציבורית,
שה מובן עיתוניהם. מערכות חשבון על

 זמן באותו עובדים אינם הנוסעים פקידים
בארץ.

 היא ביותר "אולם**'השערוריה""הגדולה"
היש של הנסיעות שבולמוס בושודהפנים

 הסך בקאהיר המצרים. אצל גורם ראלים
לבדיחה הישראלים של הנסיעות שגעון

תהילה נוסע
הראשי .העוזר

 בגין מנחם שאפילו עד בלתי-מוסתרת,
 כאשר הנסיעות, בשיגעון שהחל עצמו,

 על ועברו שגלשו פמליות לקאהיר לקח
האח הממשלה בישיבת הורה גדותיהם,

 בלשונו או הטירוף, את להפסיק רונה
 שלנו הנסיעות בין סימטריה על ״לשמור
 תישמר אומנם אם המצרים.״ של לנסיעות

 לקאהיר, מאד מעטים יסעו הסימטריה,
 לבוא כל־כך ששים אינם שהמצרים מפני

לישראל.


