
 אליו להיכנס המנסים האנשים לכן. קודם
 יוצאת אינה וקבוצת־החלוץ נבדקים,

שומרי־ בליוויית השר הגיע עד המקום את
שלו. האישיים הראש
 מלאות לחוץ־לארץ, לנסיעות הנוגע בכל

ב יוצאים הם עבודה. שומרי־הראש ידי
לחוץ־ יוצאים כאשר ממש, של גדודים

שר־הביטחון. או ראש־הממשלה לארץ
ביט אנשי מלווים ההוראות, על־פי אולם

 אותם גם לחוץ־לארץ, היוצאים את חון
 זכאי של הנכבד במעמד בארץ זכו שלא

 לחוץ־לארץ הנוסע שר כל אישית. שמירה
 על בילבד. שרים ולא צמוד. ליווי מקבל

 3ג נמנים בחוץ־לארץ צמוד לליגוי הזכאים
שר סגן שמיר, יצחק הכנסת, יושב־ראש

 יורם סגן־השר פלומין, יחזקאל ד,אוצר
 אריה הסוכנות הנהלת יושב־ראש ארידור,
 ושימעון רבין יצחק וחברי־הכנסת דולצ׳ין,

פרם,
 כשהבעת- מסתובבים אלה שומרי־ראש

 המחוברת אוזניה באוזנם קפואה, פניהם
 זעיר מכשיר־קשר אל דק חשמלי בכבל

 להבחין יכולים וחדי-עין גופם, על הנמצא
 הפכו הם מותניהם. על האקדח בבליטת

 אולם מעמד. של סמל האחרונות בשנתיים
 ידין ייגאל זקוקים ה״שוויץ״ לשם רק לא

בשומרי־ שרון ואריק ארליך ושימחה
 הם נוספים. רבים יתרונות בהם יש הראש.

 נושאים המכונית, של הדלת את פותחים
 קטנים שרותים- עושים המיסמכים, תיק את

עיתון. קניים כמו נוספים,
יקר. תענוג הוא השרים של התענוג

 הנוכחית הכספים לשנת החוליה תקציב
 נוספים תקציבים לירות. מיליון 60 הוא

 לחוליה המייועדים ראש־הממשלה, במישרד
 הכל סך לירות! מיליון 40 על עולים זו,

ש במדינה לירות, מיליון 100מ־ למעלה
 מאז יודעים, אינם בה השכירים מרבית
החודש. את לסיים כיצד הכלכלי, המהפך

 ממיליון למעלה של זו ישירה הוצאה אל
הקשו נוספות, הוצאות מתוופפות לירות

המייוחד. במעמד הן אף רות
בתי-האישים. על השמירה היא מהן אחת

 ברחוב ראש־הממשלה, של ביתו סבים
 מיגדלי־שמירה עוד הוקמו בירושלים, בלפור
מזויין. למיבצר חבית דומה היום מבטון
 ביתו על גם כי שהחליט מי היה אולם

 בתל-אביב 1 רוזנבאום ברחוב בגין של
 בא אינו שבגין למרות שמירה, להציב יש

 התל־אביבי ברחוב גם זו. לדירה כלל
 כדי מייוחד, מיבנה הוקם הזה השקט

הריק. הבית על השומרים את שיאפלס
1ך7| 1  בצהלה, דיין, משה שר־החוץ, של בביתו אישיים שומוי־ראש לקבלת המטורף המרוץ את שהחל מי 111^0; 1

1 שרו- חדר גם בו הכולל גדול, מיבנה נבנה כי ידין מספר כיום ידין. ייגאל ראש־הממשלה, סגן היה י1 י 111111
תים. לתפקידו. כשנכנס זאת שדרש הוא כי להזכיר שוכח הוא אולם עול, הם שומרי־הראש
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 יילך, אשר לכל אותו מלווה משומרי-הראש
עצמו. מישכן־הנשיא בתוך גם

 על קבועה בצורה שומרים כיום
ראש־ד,ממ ביום: שעות 24 משך אישים

 וייצמן, עזר שר־הבינזחון בגין, מנחם שלה
 סגדראש־הממשלד, דיין, משה שר־החוץ

 ארליך, שימחה שר־האוצר ידין, ייגאל
 ונשיא־המדינה שרון אריק שר־ד,חקלאות

נבון. יצחק
 כבר היום השתכללו. השמירה שיטות גם

 צמודה, אישית בשמירה מסתפקים אין
 נכנס כאשר מיוחדים. באירועים או בנסיעה

 אותו מלווה הכנסת, למישכן שר־האוצר
 ראש־הממ־ נכנס כאשר אישי. שומר כצל
 שומרי־הראש תופסים הכנסת, למיזנון שלה
הולך כאשר ו עמדות שלו

 שומר- אותו מלווה להסתפר, שר-ד,חקלאות
 נשיא-המדינד, עובר כאשר אישי. ראש

 למיש- שבמישכךהנשיאים מאגף־המגורים
שומר־ראש. אליו צמוד בניין, שבאותו רדו

תענוג
יקר

 שומרי- חוליית של עבודתה <\זלם
 מקום לכל בכך. מסתיימת אינה האישים

 לשמירה הנתון שר להגיע עומד שאליו
 מייוחדת, חולייה לכן קודם מגיעה האישית,
 מסיבה זו אם בין השטח. את הבודקת

 או במרכז־מיפלגח הרצאה פרטי, בבית
השטח נבדק קרוב־מישפחה, של חתונה

1111^ * 1 1 1 1 1*1 0 1 אישי! לשמירת החוליה אנשי טל ביותר האהוב )1*1
#11111 1 11 1 אליה! המתייחס וייצמן, עזר שר־הביטחון, הוא 1■ 111 1

משרתים כאל אליהם, מתייחסים מהאישים שאחדים כפי ולא אישיים, ידידים אל כמו

י י י י - י1 *  שר־החוץ, הוא ראש י
 לשמירה, דיין כבר רגיל היום דיין. משה
 נמלט היה הוא הראשונות בשנים אולם

מהם. להיפטר כדי דרך כל ומוצא משומריו,

הוקם דומה מיבנה
בנווה־מגן. וייצמן עזר של ביתו ליד

״ן רחוב; ף* ב מ  מס׳ בבית בירושלים, ר
 מזויין, מבטון מייוחד מיבנה הוקם ,33

 נוסף ידין. ייגאל על השומרים את המאכלס
המוסך. והורחב כך על

 מכונית את גם בתוכו לאכלס צריך הוא
 נמצאת שאינה ידין, של הפרטית התלוו

 סגן- של מכונית־השרד את וגם בשימוש,
ראש־הממשלה.

 שעות 24 של שמירה קיימת הבתים ליד
 שהשר בין ישראל, מישטרת שוטרי של

 השר כאשר גם שלא. ובין בהם נמצא
 והבית בחוץ־לארץ, ממושכת בשהות נמצא
 השוטרים ממשיכים לחלוטין, ריק עומד

עליו. לשמור
 יותר יש ונבון וייצמן דיין, בגין, אצל

מישמרת, בכל אחד משוטר

 50מ־ למעלה מועסקים גס חישוב פי על
 השרים של בתיהם שמירת על שוטרים

האישית. השמירה זכאי
 שוטרים זד, לחישוב להוסיף שיש מובן

ה הגבול, ומישמר הג״א ואנשי מקומיים
 הם שאליו אתר בכל האישים את מלווים

הצמודים. שומרי-הראש על נוסף מגיעים,
 תרומת כי טוענים במישטרה גורמים
 נוגסת האישים על לשמירה המישטרה
 ביותר ועקיפה ישירה בצורה מתקציבה

לשנה. נוספות לירות מיליוני 40מ־
 ליד השמירה מיבני של הבינוי תקציב

 לשמונה שעברה בשנת־הכספים הגיע הבתים
לירות. מיליוני
 יהיה מה יודע איש אין השנה לגבי

 מיספר את לנחש מוכן אינו איש התקציב.
 לתת יחליט בגין שמנחם הנוספים האישים

 ואת אישית, שבשמירה הכבוד את להם
 בתיהם ליד הנוספים מיבני-הבטון מיספר

 צורך עוד שיהיה השרים של הפרטיים
לבנותם.

■1 ינאי יוסי
:הבא (כשבוע

השרים) נשות שומרי
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