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נקדמיון) שדמה היועץ (באמצע: בגין עס תוראל מתווך
פירסוס תאוות ניצול

עם להצטלם חצה אתה
* ? ו מ פ מ

שלם! - בבקשה דאש־הממשלה?
 בחיפה בביקורם כי מספרת אגדה ד

 וראש אל-סאדאת אנוור הנשיא נפגשו י י
 יצחק האמרגן עם כמאל חסאן לישכתו,
ה לנשיא האמרגן הראה כאשר תוראל.

 סאדאת, הנשיאים, שלושת פסל את מצרי
ה נעץ השלום, הסכם חותמי וקארטר, בגין
 והפטיר: בפסל, ארוך מבט המצרי נשיא

האנ מי אבל מאד! יפה פסל זה ״באמת,
בו?״ שים

 כל על הפסל. תמורת לישנסקי בתיה
 נשיאי עם המממנים של נוספת פגישה

 לתוראל ישלמו הם וארצות־הברית מצריים
פעם. כל עבור דולר אלפים עשרת עוד

בי והאחרונה, הגדולה היא זו עיסקה
 החדש כמיקצוע לכנות שניתן במה נתיים,

בגין של תאוות־הפירסום ניצול בישראל:

לק שראוי ובעלי־המיקצוע, בכבוד, זוכה
 רווחים מקבלים מתווכי־הכבוד, להם רוא

נאים.
 לעיסקת־כבוד הראשונות הדוגמות אחת

 העיר מן זרביב גי שערך זו היא זה, מסוג
 עשיר תעשיין הוא זרביב בצרפת. ליון

 ואוהד בליון, לחולצות בית־חרושת ובעלי
 פעיל גם שהוא מובן החרות. תנועת של

 הוא זרביב השאר, בין המגבית. בעסקי
 או־ ליון, של הכדורגל קבוצת יושב־ראש

 עקב באירופה. הטובות בין שהיא לימפיק,
 ספורט אישי זרביב הכיר הספורט עיסוקי

 בית״ר מנהל ריבלין, כראובן בישראל
עז כמה סיפר וחצי כשנה לפני ירושלים.

 ליש־ אנשי לפני זרביב .הוצג ז׳בוטינסקי,
 וכתורם ליון יהדות כראש בגין של כתו

 כי התברר אחר-כך החרות. לתנועת גדול
 לאנשי כלל ידוע אינו זרביב של שמו

 תל־חי קרן או החרות תנועת של הכספים
 לראש- זרביב בין פגישה נקבעה לשעבר.

 הונצח האירוע נמסר, התבליט הממשלה,
 היו והכל בעיתונות הוזכר ואף בצילומים
 ז׳בו- של בתבליט זכה בגין מאושרים.

 בכבוד וזרביב לחיצת־יד, תמורת טינסקי
 בעין שכרם על באו המתווכים גם הראוי.

 אינו אם נשאל כאשר מהם אחד אמר יפה.
 ״אתה הכבוד: בתיווך לפגם טעם מוצא
חושב אתה לבגין? יש מתנות כמה יודע

סטיינוכיץ) הצייר :(מימין קארטר עם תוראד
כבוד תמורת כסף

 על- נמרצות כמובן, מוכחש, זה סיפור
 והטוען כעלילה. אותו הדוחה תוראל, ידי
לקח והורה הפסל מן התלהב סאדאת כי
 שבו מועד ולקבוע למצריים באונייתו תו

העיסקה. מממן מידי קבלתו בשעת יצולם
 סאדאת. עם רק לא נפגש תוראל אולם
יש ממשלת ראש עומד הקרובים בימים
 תו־ יצחק עם להיפגש בגין, מנחם ראל׳
 שותפם ועם רונן ג׳קי המיסעדן עם ראל,

מבל פשדבורסקי פליקס העיסקה, למימון
 בגין, עם המממנים של הפגישה אחרי גיה.

 לתוראל, דולר אלפים עשרת אלה ישלמו
 בסכום מיקדמה כבר לו ששילמו אחרי

הישישה לפסלת שולמה שמחציתה זה,

 תורמים עם הפגשתו על־ידי כסף, לעשיית
הפגישה. תמורת המשלמים
צו כמובן, יש מבגין, כסף עשיית לצורך

למ הוא הראשון הנתון נתונים. בכמה רך
 תמורת כסף לשלם המוכנים תורמים צוא

 אחר־כך למכביר. יש וכאלה הכבוד,
 בגין של לישכתו עם הולמים קשרים צריך

 בעלי על־ידי המוצעות הפגישות להסדרת
 הדרישה ושות/ כתוראל החדש, העיסוק

במוטי הפגישה את לעטוף היא השלישית
 ציבורית. מבחינה להצדקתה הולמים בים

נש הצדדים כל יוצאים כאלה מפגישות
 נאה מתנה מקבל ראש־הממשלה כרים.
התורם בעיתונים, ובתמונה בכותרת וזוכה

תוראל) (מאחור: בגין עם רונן מיסעדן
הלישכה עס קשרים

סטיינוביץ) צייר :(באמצע סאדאת עם תוראד
.אבל מאד, ״יפה . ״ .

 וכמובן בגין, מנחם עם להיפגש רצונו
 כמה חשוב ולא הפגישה, את להנציח

 תוראל. אל התגלגל הרעיון יעלה. הדבר
 ישן תבליט לרכוש הציע הזריז האמרגן

 ידי מעשי ז׳בוטינסקי, זאב של פסל של
 היכן ידע גם הוא לישנסקי. בתיה הפסלת

 12ב־ אותו ורכש כזה תבליט למצוא יש
של התבליט שהושג אחרי לירות. אלף

 כסף עושים כולם הזה? בעסק אני שרק
שלו.״ מהפגישות

 על הליטוגרפיה של היא אחרת דוגמה
 עם נסע תוראל לשלום. נובל פרס מתן

הת שם לאוסלו, סטיינוביץ זמי הצייר
 באוסלו במלון הפרס. הענקת טכס קיים

 ש- לאחר לבגין, וסטיינוביץ תוראל ניגשו
)58 בעמוד (המשך
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