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הביורוקראטי. במנגנון רונוח
 ער ישר וישר. עקשני אדם היא יעל כי

 לפרוש כוונתה על נודע שהשבוע כדי־כך,
בשי להמשיך ולא — סופית מתפקידה

 שהיה דבר שנים, חמש עוד ממלכתי רות
לגימלאות. לפרוש אותה מזכה

הת — יעל של הצרות ופחות. פחות
 (״ג׳קי״) יעקב הד״ר הצטרף כאשר חילו

 ראש־ משוד כמנכ״ל לתפקידו )47( הרצוג
 בין מלחמה התפתחה מהר חיש הממשלה.

 בעיני חן מצא לא השאר בין ובינו. עוזא׳•
 לוי של כיועצו בעיקר פועל שהרצוג עוזאי

 מלנהל נימנע אך — כאיש־סודו אשכול,
המשרד. של הסדירה עבודתו את

 ל־ המשרדי התקן לפי הכפופה עוזאי,
הרצוג. על דעתה את הסתירה לא מנכ״ל,

ז׳קי את חרגיז זה

 היד, ״פעם מידידיה: לאחד אמרה אחד יום
 פעלתנית. כוורת־דבורים ראש־הממשלה משרד
בכי פקידים, עם חדרים־חדרים אלה כיום
 פחות.״ יותר ועוד פחות, העושים רים,

 סתם אינה שיעל אלא כאידיש. בדיחח
לאש מאוד קרובה היתד, היא אף פקידה.

 ביקשה אליו! פנתה עוז, אזרה כן על כול.
למנכ״ל. פעיל סגן למנות ממנו

ב בבדיחה כדרכו, למזכירה, ענה אשכול
 הצעתה כמובן, הגיעה, זאת, עומת אידיש.
 עוזאי יעל את הזעיק הוא הרצוג. לאוזני

 ב־' כאן שקויר, ״מה לה: אמר ללישכתו,
 לדאש־הממ־ קירבתך מעניינך. לא זה משרד

 בענייני.״ להתערב לך מאפשרת אינה שלה
הח אך קשות, נעלבה מזכירת־הממשלה

 הרב של בנו הרצוג, ואילו להבליג. ליטה
 של (הצעיר) ואחיו לשעבר, לישראל הראשי
 אלוף מלחמת־ששת־הימים, של הצבאי הפרשן

לשכוח. מוכן היה לא הרצוג, חיים
 של סולם־הדירוג את להבהיר החליט הוא

 למי. כפוף מי ברור שיהיה כדי המשרד,
 דרגתה מוזרה: בתופעה נתקל כך כדי תוך
 ביותר הגבוהה היא מזכירת־הממשלד, של

ש — כ׳ דרגת במשרדי־ד,ממשלה, הנהוגה
המנב״ל. של לדרגתו בדיוק שודד. היא

 את הרצוג ראה בכך פחות. "יל 70
 עוזאי. ובין בינו ביחסים הצרות מקור

 הוא שהמנכ׳׳ל לקבוע מאשכול תבע הוא
בדירוג. גם למזכירה, מעל

ב הרצוג של בקולו השומע אשכול,
 הפעם גם מוכן היה לא רבים, עניינים

 והסכים. — ביורוקראטי פרט על להתווכח
 שב- ,מפתיעה הודעה עוזאי יעל קיבלה וכך

 תפקידה דרגת הורדה חוזרת בדיקה עיקבות
ממשלתי. ל־י״ט׳ ממשלתי מב׳

 כ־סד רק הוא הדרגות שתי בין ההבדל
 הצבעת בעניין ראתה יעל אך ברוטו. לירות

להתפטר. החליטה בכושרה, אי־אימון
 של יורשה הסיכסוך: של העיקרי קורבנו

 איש ארנון, (״מייק״) מיכאל עוזאי, יעל
במש להסתפק שיצטרך כה, עד משרד־החוץ

קודמתו. של מזו קטנה כורת

ירושלים
היה שלא הפוטש

 ראש־העיר, את שונא איש־שלום מרדכי
נמצ־ ואיש־שלום תדי אומנם, קולק. חדי
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מעוף עם לנערות
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