
טירה ככפר במצב־הכן שוטרים
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בטירה* ההרוס הכית ליד ההפגנה
ם ע ז

לפסול. ״החלטה:
 השר וגם התרעם, שאדוני הנכון ״שאלה:

 של אחרת שזרוע כך על התרעם, שפירא
להו מבלי במשרדכם דבר עשתה הממשלה

 עובד־ בפני אתכם והעמידו מראש לכם דיע
הפתעה? ובפני דה

לפסול. ״החלמה:
 שלא לך אמר נחמיאס מר האם ״שאלה:

ב שלא במפד״ל נוסף תחוקתי צעד יעשה
שפירא? השר עם או איתן, התאמה

לפסול. ״החלטה:
 פרם בין כלשהו דיון היה האם ״שאלה:

והסתעפותה. זו לחקירה בקשר כבודו לבין
לפסול. ״החלטה:
 מסויימים פירסומים לאור האם ״שאלה:

 נח־ שמר היום לי להגיד יכול אדוני בעתון,
 או הבטיח, או להבין, לאדוני נתן מיאס
במצ שהיתר, כפי הפרשה חקירת כי אמר,

 אנשים לכיוון תלך לא 17.1.63 ביום בה
 ה־ בצמרת או במשרד־הבריאות, נוספים

מפד״ל?
לפסול.״ ״החלטה:

הספו התשובות רפאל. נגד נחמיאם
 את קיבלו סגן־השר, זאת בכל שנתן רות

 מעל כאשר למחרת, רק המעניינת משמעותן
 של המפכ״ל עדותו את השמיע העדים דוכן

נחמיאס. יוסף ישראל, משטרת
 למעשה, צריך, היה הקודם ההסדר לפי

 אלא לראשונה. עדותו את למסור נחמיאס
 עורך־ לפתע הודיע לראשונה, שכשהוזמן

 על שעה, לפי מוותר, הוא כי טוניק הדין
 לה יזדקק לא ואולי המפכ״ל של עדותו
תחילה. להעיד רפאל עלה לכן כלל.

 בו ביום פשוט: היה טוניק של תכסיסו
 גילה עדותו, את לשאת צריך נחמיאס היה

 אחד גם נמצא האולם יושבי בין כי טוניק
 עוד שקיים משרד־הבריאות, צמרת מאנשי

 משרדו. עם מתמיד טלפוני קשר מהבוקר
 על־ שתאמר מילה שכל טוניק חשש לכן
לסגן־השר. מיד תועבר נחמיאם, ידי

 על לקח המפכ״ל, של עדותו את בדחותו
החוז בקשתו כי הסיכון את טוניק עצמו

 על־ תאושר לא — נחמיאם של לעדותו רת
 זאת. בכל הצליח הוא אך השופט. ידי

 נחמיאם, כי עובדתית הצלחה גם זו היתד,
 סתר רפאל, לאחר שעות 14 עדותו שמסר

 בשלוש ■ לפחות סגן־השר של עדותו את
נקודות.

 עם הפגישות שלוש כי טען רפאל •
 נח־ ואילו המשטרה, ביוזמת נערכו נחמיאס

ב נערכו האחרונות שתי כי טען מיאס
רפאל. של יוזמתו

 יד כל לו היתה לא כי טען רפאל •
 בכור המשטרה, שר על־ידי שנשלח במכתב

 למשטרה אין כי ציין בו לנחמיאס, שיטרית,
 מבטיח הוא בו רפאל, בחתימת מיסמך כל
 גור. למשרד בתל־גיבורים עבודת־הפיקוח את

 הציג ההיפך, את טען זאת, לעומת נחמיאס,
 רפאל ששלח המכתב את טענתו לחיזוק

שיטרית. של תשובתו ואת לשיטרית
 הפגישות משלוש חוץ כי טען רפאל •

 נח־ נחמייאס. עם קשר יותר לו היה לא
 התקשר לינואר 25וד בבוקר כי סיפר מיאס
הידי את להכחיש ממנו ביקש רפאל, אתו
בעיתונות. בוקר באותו שהופיעו עות

 אלו שהיו מובן טישטוש. ניסיונות
ב הסתירה במיוחד בלטה בולטות. סיתרות

 כתבי שיטרית. על־ידי שנשלח למכתב קשר
 למערכותיהם, על־כך לדווח מיהרו העיתונים

 אף העבירה עתי״ם הידיעות סוכנות ואילו
ה עורך דאג השאר בין דיווחה. את היא

 תשומת־ את להפנות הסוכנות של חדשות
העדויות. שבשתי לסתירות הלב

 לרפאל נודע הדתי היומון מערכת דרך
 ם. עתי״ סוכנות על־ידי הידיעה ניסוח על

 כמה וכעבור לעתי״ם לצלצל מיהר הוא
העי למערכות הטלפרינטרים הבריקו דקות
הבא: הפנימי המיבזק את תונים

 העיר רפאל, יצחק מר הבריאות, שר ״סגן
 בידיעתנו: המופיעה כדלקמן הפיסקה על לנו

 מר הבריאות, שר סגן השיב כן לפני ,יום
 כל יזמתי לא שאלה: לאותה רפאל, יצחק
׳כזה מכתב . . .

 לדיוני מתייחסת איננה זו ופיסקה ״מאחר
 אלא ה׳, ביום שהתנהלו כפי בית־המשפט

 מתפקידה זה ואין ד׳, ביום שנאמרו לדברים
 מבקשים אנחנו השוואות, לערוך עתי״ם של

 ינקוט הוא כי הזהיר רפאל זה. קטע לבטל
 קטע שיפרסם מי כל נגד משפטית פעולה

זה.״
 של הטישטוש ניסונות כי מסתבר אולם

 עיתונים שני מלבד הועילו. לא סגן־השר
בכולם. הידיעה הופיעה יומיים,

 הדיירים אחד זאבן, ריבחי הבית: לפני *
המיועדים.

אנשים
ותיבחדר־ה<וח1 המרד

 שקול־ אחרי קצר זמן שעבר, בשבוע
 העתו־ מסיבת על הידיעה את פירסם ישראל

 דיי* משה שר־ד,חקלאות שערך נאים
 לתפקידו, לד,כנסו שנים שלוש במלאות

 עורך־ גולן, יצחק אצל הטלפון צילצל
 ג״ ״מדבר הירושלמית. התחנה של החדשות

 של ״דוברו בטלפון, הקול אמר יעקכי,"
ש מה את להכחיש מכם דורש אני דיין.

מ ומצוץ דמיוני הכל המסיבה. על מסרתם
 גולן, של דמו את הרתיח הדבר האצבע.״

 לקול־ישראל שהיה הריב את עדיין שזכר
 מקול־ שדרש שעה חדשיים, לפני דיין עם

 כוונתו על הידיעה שידור על להתנצל ישראל
 יעקבי. גד מפי היא אף שבאה להתפטר,

 ״דבריו קלף־חזק: לגולן היה שהפעם אלא
להכ סיבה רואה ואינני הוקלטו, דיין של

 דרישתו על בתוקף עמד כשיעקבי חישם.״
 לחנוך מיד גולן פנה להתנצל, דיין של

ץ, ת ב  את שהזעיק לוול־ישראל, מנהל ג
 קולק, תדי הממשלה, ראש משרד מנהל
 שדיין הסתבר אז רק עצמו. לדיין מיד שפנה

 מכל ידע ולא התנצלות, דרש לא כלל
 אגב, • טלפונית מתיחה רק שהיה הענין,

 האחרון, בשבוע כי טוענת עקשנית שמועה
 ראש־ד,ממשלה עם מפגישותיו אחת אחרי
 דיין קיבל התפטרותו, בענין איטסול לוי

 שהה שעות 48 ובמשך חזקות לב דקירות
 סעודת את ס בדיקות לצרכי בבית־חולים

 מלך מהנדרה סעד האחרונה ליל־השבת
 פרס, שמעון הבטחון שר סגן עם נפאל

 התפריט קיסריה. שבחוף סטראטון במסעדת
 פא־ קארי בטחינה, חצילים כלל: המלכותי
 ומלון גאסטצ׳ו, — ספרדי מרק קיסטאני,

 ביניהם ניהלו ופרס המלך בפירות. ממולא
 אכל הוא פרם. ניצח בה אכילה, תחרות
ה לעומת פאקיסטאני קארי מנות שלוש
 התגלה המלך אגב, המלך. שאכל שתיים
 השאיר ,מחדר־ד,נוחיות כשיצא מאוד. כנדיב

 דמי־ לירות שש במקום הנקיון לעובדת
 המלכותית ששירתו לפני קצר זמן • שתיה

 תל־אביב, ברחובות עברה נפאל מלך של
מכו ברחובות המתקהלים אלפי לעיני חלפה

ב גנרלים ארבעה ישבו בה פתוחה, נית
בידיהם, והצדיעו שנופפו מוזרים, מדים

 פי ידע לא שהקהל למרות תשואות קצרו
 של פירסומת תעלול זה שהיד, הסתבר הם.

 אלא היו לא הגנראלים וארבעת החמאם,
 זינגר, גדעון המועדון, רביעיית אנשי

חנן שפר ראובן כר״סירא, יעקב  ו
בתכ אלה במדים המופיעים גולדבארט,

 התל מאז • בכוח. רק החדשה ניתם
ה האלוף צד,״ל, של הראשי הצבאי הרב

 בחוף דגים לדוג גורן, שלמה מזוקן
 הדתיים בחוגים שמועה פשטה מכמורת,

 כל מהים נעלמו מכך שכתוצאה במדינה
כש טריפה. כמאכלי הידועים הסרטנים,

 העיר: הדתיים, השרים אחד כך על שמע
 לדוג, גורן הרב ימשיך שאם חושש ״אני
 השיב הדגים.״ את גם להבריח עלול הוא

 אתה ״מה דתי: שר הוא אף חברו, לו
 יכול גורן שהרב היחידה הפעם זו רוצה?
 בצורה # כדגים!״ שותקים כשהשאר לדבר
ה שר השנה בילה נופש של יקרר. יותר

 אשתו עם יצא הוא יוסף. דב משפטים
 לאגוניסי, היחיני, המיליונרים בחוף לחופשה

 מחיר בונגאלו. שם לו שכר אתונה, שליד
 30 בין נע זה במקום בונגאלו של יומי

 שבועיים שם שהה השר ליום. דולאר 50ל־
 לדן השבוע שנערכה פרידה במסיבת •

 הפרלמנטרי כתבו הורוביץ, (״דינדוש״)
 היוצא בנק־ישראל, נגיד של ובנו דבר, של

מחב אחד העיר בלונדון, השתלמות לשנת
ללונ דינדוש את שולחים שאנו ״זה ריו:
 • בלפור״ להצהרת תשובתנו זאת דון,

 ליכר־ ישראל ישראל, מספנות מנהל
 ליאות יודע שאינו כאדם ידוע טוכסקי,

 שש בשעה למספנות משכים הוא בעבודה.
 באים הפועלים אם ״לבדוק כדי בבוקר
 עם רק משם ויוצא לעבודה״ טוב רוח במצב

 נשאר הוא שבתות בערבי אפילו חשיבה.
 כך על העיר חצות. שעת עד במספנות

 ישמע לא העבודה ששר ״רק מידידיו: אחד
 • בשבתות״ עבודה היתר לו אין כך. על

 חברת ומנהל לשעבר, הפיתוח משרד מנהל
 כאדר, מנחם בהווה, ודשנים כימיקלים

 בשעתו שהתפרסמה ישנה, בידידה פגש
 כשתמר,ה צעיר. בצייר שתמכה כמצאנטית

 ראה שלא שנים אחרי הכירה כיצד האשד,
נעורייך.״ כסף לך ״זכרתי השיב: אותה,

שנה פסוק? ה
 המדור מתוך לקוסים השנה, מאורעות על שונים אישים של תגובותיהם

: הקבוע השבועי
תשרי
נבלה ״פשוט ממקורביו: לאחד כן־גוריון, דוד הממשלה ראש •

 ממשלה!״ ראש תהיה ואל — בשוק
חשון
 ראש־הממשלה: במשרד למיזוג־גלויות היועץ שוראקי, אנדרי פרופסור •
 מיוצאי־ אחד יהודי בשם לנקוב אי־אפשר ,17ה־ המאה ועד אבינו אברהם ״מאז

הבאים.״ לדורות בהיסטוריה חקוק שנשאר דבר שעשה אירופה,
כסליו
 לעצמו הנוטל ״שלטון לנדוי: משה העליון, בית־המשפט שופט •

 הזכות את לעצמו נוטל שהוא סופו לדעת, לאזרח טוב מה להחליט הזכות את
לחשוב.״ לאזרח טוב מה להחליט

סבת
 שיש טוב שדח־קא חושב ״אני רמת־גן: עירית ראש קריניצי, אברהם •

האופוזיציה.״ בדעת תלוי יהיה לא שאדם רק חשוב אופוזיציה,
שבט
ד • ב מי, עו ע ־  ״המפלגה שפיגל: פרשת על בתגובה נתניה, ראש־עירית בן

 מוכיחה וברי־לבב, כפיים נקיי אישי־מוסר עומדים שבראשה הלאומית, הדתית
במדינה.״ הטוהר כשומרת ומשמשת הגדולים במעשים עצמה את
אדר

 הוא דחק, צבאי כוח לו שיש ״עם :פרם שמעון שר־הבטחון, סגן $
רחבה.״ והשכלה גבוהה תרבות לו שיש עם

ניסן
בין מתנדנדת היום של ״גרמניה במצריים: המדענים פרשת על אלמוני, •

היידי.״ ומיס ג׳יקליק דוקטור
אייר
 של הטילים ״מול מגידו: משה בתל־אביב, חכרה־קדישא .מנהל •
תהילים!״ — בדוק נשק לנו יש נאצר
סיון
 ביקורו על מחאה בהפגנת הפארטיזנים, ארגון מראשי חולכסקי, שלום ס

 יש הבטחון משרד ולראשי מעץ רגליים יש ״לנו שטראום: יוזף פראנץ של
אבן.״ של לב

תמוז
 לשמחתם שותף ״אני הממשלה: מראשות פרישתו עם בךגוריץ, דוד •
הליכתי.״ עם השמחים אלה של

ב א
אם בחיר־העם, של ״לעלייתו דיין: משה על ארן, זלמן שר־החינוך •

בקביים.״ צורך אין יתגלה,
אלול
 התפטרותו: מכח־נת דיין משה של נסיגתו על מפא"י, צעירי פעיל •

הפוליטיים.״ בחיים גם לסגת יכול מסיני, שנסוג ״רמטכ״ל


