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 מטוסים יצור בקו מערבות להתקנת _
מן מטוסי של סופית להרכבה _  סי
נסוי בטיסות סילון מטוסי ואחזקת להבנת _
 סילון במטוסי שנויים ועריכת מערכות בדיקת _

שינויים. לתכניות בהתאם

 אל חיים קורות בציוו בנתב לפגות מתבקשים המעוניגים •
תל־אביב 9110 ת.ד.

המיסתורית המודעה
הסופר־מיראז׳ לקראת

תעופה
 של חלומו

מדגל כל
 ובמיוחד בעולם, הביון אנשי של עיניהם

 למקרא בתמהון נפערו ודאי הערבי, בעולם
ישראל. בעיתוני השבוע שפורסמו המודעות
הצ מתפרסמות בהם ד,״דרושים״, במדורי

 ראשון ביון חומר והמשמשים עבודה עות
 העבודה שוק מצב על לעמוד כדי במעלה

הו מסויימת, במדינה בכוח־אדם והמחסור
 תשומת- שהסבו ענק מודעות השבוע פיעו

מיידית. לב
נאמר תל־אביב״ באיזור תעופתית ״לחברה

חריןז יוסף עיתונאי
פיו על מתקנים השרים

 על גולדה ויתרה מדוע השתתקה. היא
 המשטרה ביצעה לא ׳מדוע החקירה? המשך

 המעורבים כל עליה? שהוטלה המשימה את
פר את שומרים מים, פיהם ממלאים בדבר

כמוס. בסוד הפרשה טי
 שנודע אחרי שמיד היא, הגירסות אחת

 שר עם מעריב עורך התקשר הדבר, לו
 על אותו העמיד הילל׳ שלמה המשטרה

 הצפויות והתוצאות החמורות המשמעויות
או בעיקבות חריף. של לחקירה מהזמנתו

ההור את המשטרה שר ביטל שיחי׳ תה
העיתו את לחקור ירושלים למשטרת אה
להדלפה. צינור ששימש נאי

בל תקלה שבגלל אומרת אחרת גירסה
הפע את לדחות גולדה החליטה צפויה תי
 באותו כי אחרת. להזדמנות המשטרה לת
 רשימתו, את חריף פירסם בו שישי יום

 אותם את גבתי, חיים שר״החקלאות, גילה
 כעבור קיבוצו. חברי של באסיפה הסודות
ה בכל גבתי של דבריו פורסמו יומיים

עיתונות.
 של במושגים חשב ״גבתי .גולדה: אמרה

 שזה דעתו על עלה לא שנה. 30 לפני
נב איך רואים הייתם אם לעיתונות. יגיע

היי הממשלה לישיבת זה אחרי גבתי נם
כלום.״ לו להגיד יכולתי שלא מבינים תם

צע נקיטת על עומדת גולדה היתר. אילו
כנר לנקוט צריכה היתד, חריף, כלפי דים
 נכנעה היא לכן גבתי. נגד גם צעדים אה

חוש שהיא מספרים מקורביה אבל הפעם.
 הקרובים האנשים כולל בכולם, מאז דת

ביותר. אליה

 החברה, בשם לנקוב מבלי מודעות •באותן
 מערכות להתקנת מטוסים מכונאי ״דרושים

 של סופית להרכבה מטוסים, יצור בקו
 סילון מטוסי ואחזקת להכנת סילון, מטוסי

 המיסתורית התעופה חברת ניסוי.״ בטיסות
 ב־ אלמונית תיבת־דואר מאחורי הסתתרה
תל־אביב.
 שלא היה אפשר אי לשכנע. נסיון

 הפירסומים עם המודעה תוכן את לקשר
ה בעיתונות האחרונים בשבועות שהופיעו

ל העומדת ישראל, כי פורסם בהם עולם,
 מדגם שלה הקרב מטום פיתוח את השלים

 בייצורו שנה חצי תוך תחל מיראז׳ סופר
המטוס. של

ביש אלמונית חברה ואיזה
סילון? מטוסי לייצר עומדת ראל

 לאותם רק ודאי ציפתה האמיתית האכזבה
 חלק לקהת חלמו שכבר מטוסים, מכונאי
ונענו החדש ישראלי מטוס בפיתוח
 ״החברה כי הסתבר להם מודעה. לאותה

 אלא אינה תל־אביב, באיזור התעופתית״
בלוד. הישראלית האווירית התעשיה
 ה־ המודעה את החברה פירסמה מדוע

 פיר־ גימיק היה ״זה זו? בצורתה מיסתורית
 מכונאי ״יש החברה. מחוגי השיבו סומי״,

 עבודה על לשמוע רוצים שלא מטוסים
 אחרי אותם. תמשוך כזו מודעה אולי בלוד.
 אותם לשכנע נצליח אולי עליהם, נדע שכבר
אצלנו.״ ולעבוד לבוא

משטרה
מסיבת

הפרופסור
 עליזה היתד, בהרצליה בווילה המסיבה

ו באוניברסיטה פרופסור המארחים, מאוד.
אור של המרומם רוחם למצב דאגו אשתו,
 ידועים. אישים כמה בהם החשובים, חיהם

 אחת ניגשה בעיצומה, המסיבה כשהיתה
 ונעים גבה־קומה גבר אל במקום האורחות

סיגריה. לו הציעה היא סבר.
 סיגריית אלא רגילה, סיגריה זו היתד, לא

 של בפיותיהם תקועות היו שכמוה חשיש,
 המארחים. כולל במקום, האורחים כל כמעט

 החשיש סיגריית את שהציעה האשד, אבל
 לא הפרופסור, במסיבת עישן שלא לגבר
 מפקד פרג, יהודה ניצב זה שהיה ידעה

תל־אביב. מחוז משטרת
 הוזמן כי שגילה אחרי פרג עשה מה

 לפתות ניסו אותו גם וכי חשיש למסיבת
 פיקודיו? את הזעיק האם הסם? את לעשן
הנוכחים? כל את במקום עצר האם

 השבוע שגילה כפי מאלה, אחת לא אף
 ״זה אמר: פשוט הוא עיתונאי. בראיון
כ יותר נחשב ולא פסול נראה לא פשוט
עליו.״ להגן צריך שהחוק ערך,

אישים
המרב

 מהרבה התרשם מאסקי אדמונד הסנטור
בישראל. הקצר ביקורו בעת אנשים,

 כפי מאיש התרשם לא שהוא נראה אך
וייצמן. מעזר שהתרשם
ה בתום גח״ל. ראשי עם נפגש מאסקי

ישר שכללה פמליה למלודיו, אמר ישיבה
ואמריקאים: אלים

?... מה הזה... ״הגנרל  יכול הוא שמו
דקות!״ בחמש העולם את להצית

סעד
גקמת

הפק*ד
מפג לילדים המתקדם המעון איריס, נווה

 הסעד משרד על־ידי נסגר ברעננה, רים
 הפסיכולוג מנהלו, הסיבה: שבועיים. לפני

 ברגדורף, ארנולד מפגר לנוער וד,מומחה
ה על עבר — לארץ שעלה שווייץ יליד

).1741 הזה (העולם תקציב.
 איריס בנווה שהתחנכו הילדים הורי
ב הסעד לשר פנו גדולה, זעקה הקימו
 לפתוח להניאו כדי עימם, להיפגש תביעה

מל בברגדורף ראו הם מחדש. המעון את
עליו. לוותר סירבו לילדיהם, מושיע אך

 את לפגישה שלח השר שקר. הכל
מפג לילדים השירות מנהל רוזנברג, מישל

 מה, משום התקיימה, הפגישה במשרד. רים
 הגיב המפד״ל. מטה בתל־אביב, קסטל במלון

 הילדים הורי לו שדיווחו לאחר ברגדורף,
 הוא בפגישה. שיקר ״רוזנברג מהלכה: על

המקומות מכל אותי פיטרו כאילו סיפר

השבוע מחזה

 מונה איך
 סיר־אד־דין

אל־זועבי
וגה? וסליחה, ה... שי לס\ן

ם קו מ ירושלים. הממשלה. ישיבת :ה
ה לד  כדי דרוש זה סגן־שר. יהיה זועבי שסיף־אל־דין החליט המערך חברים, :גו

 אז בראשותו. קואליציה להקים מוכנים לא שם חברים נצרת. מעיריית אותו לסלק
סגן־שר. יהיה הוא

: ן כ  חזון נעדרת שאינה זו, ורבת־מעוף נבונה החלטה על נאמנה מברך אני א
 ומעמד בכירה עמדה יתפוס ערבי שאזרח העת הגיעה ואף השעה באה ותושיה.

ממשלתנו. ובמערכות מדינתנו בצמרת נעלה
הנכון. ברגע הנכון הצעד הנכונה. ההחלטה את החליטה ראש־הממשלה :אלון
ם, (כל רי ש וכו׳). הנכון! בכיוון צעד בעיתו! דבר נכון! כן, במקהלה: ה

ה לד  לי אמרו זועבי. החבר את לשבץ איפה להחליט עלינו חברים, ובכן, : גו
החקלאות. למשרד אותו להכניס שכדאי חשבתי אז חקלאי. גם שהוא

גי כו .לא אני גולדה, תראי הממממ, :ג .  של תכונותיו את מאד מעריך אני .
 בציבור. יפה נתקבל לא וזה אדמות, החכרת עם עסק איזה לו היה אבל זועבי,

הגויים. שיראו כדי החוץ, במשרד אותו לשתול שכדאי חושב דווקא אני
: ן כ  זועבי, מר של התרומיות סגולותיו מליבי נשכחו ולא מעיני נעלמו לא א

 אין אולם בנצרת. ספרותית בערבית בנאום הדיבור את מכבר לא הרחבתי עליהן
 וקרב נוקשה מאבק של זו גורלית בשעה חדש סגן־שר לקלוט ערוך החוץ משרד

והתר החינוך במשרד כהונה זועבי למר לייעד יאה זה יהא דעתי, לעניות עקשני.
.שכנינו מבני ילדים רבבות חינוך עלי האמון בות, . .

! מהר,ר,ד,ה :אלון !  על הקפדתי הפלמ״ח בימי שעוד לציין רוצה אני כלומר, !
 לי אבל חיינו. מערכות בכל המלא בשילובם דוגל ואני הערביים, לאחינו נאות יחם
בי... את שנעביר מציע אני תפוסים. החדרים וכל סגני־שרים, שני כבר יש ע  זו

. . . ראש־עיריה! היה הוא הכל, אחרי למשרד־הפנים. אה
רג . הזקן. הילל של פסוקו את זכור יפה! לא זה שמע־נא, :בו .  העניין טוב, .

 רפאל יצחק הדגול לחברי הבטחתי הפנים, לשר אותי מינתה כשר,מפלגה כזה: הוא
 ידאג הדתות, שר שעמיתי, ובטוח סמוך אני אבל כבולות. ידי סגן־שר. אמנה שלא
 עבודת על הפיקוח את מידיו שייטול סגן־שר לקבל וישמח בקירבנו, אשר לגר

עכו״ם.
ג טי פ ה ר ה עבודת את גמור גוי בידי להפקיר לי חלילה ישמרני! השם : ו

 איש מידי עמנו סבל די לא האם משרדי. בידי ישראל צור על־ידי המופקדת קודש
.באחוזת־עמים ישראל־סבא את שהמירו ממפ״ם, חברינו ברם, מנצרת? . .
 אולם עולים? קליטת לערבי לתת אפשר איך דחילק, עלי? מסתכל אתה :פלד

הבריאות... במשרד הטוב ידידי
ב: טו ־ ם מפ אבל מספיק. שמספיק, מה אחד. זועבי כבר לי יש תודה, לא ש

ובתעשיה. במיסחר הערבים את לשתף שצריכים מזמן סבורה לגתי
ר פי !? וזעם :ס

ה לד  זועבי החבר את למנות מוכן מהחברים מי זעת.—מזו אני חברים, :גו
שלו? במשרד לסגן־שר
דקה). (דממה

גי מו ל הבריטי. בצבא עשינו כך מטבע? נטיל אולי :א
כאן? נעדר שר איזה טוב. יותר רעיון לי דיץ_._יש

ם 1155 רי בחוץ־לארץ! הוא שמעון! פרם! :ש
ין זה. זהו :די

או רי ם מכל ת? די ד צ גאוני! סיתרון! בחיי! :ה
גי מו ל לחבר? כזה דבר לעשות הוגן זה האם חברים, :א

כן  האירגוניים, כישוריו את מעריצים שכולנו פרס, חברנו הועלה עתה זה :א
 כשר התיקשורת שר אין כי לומר בנפשי עוז ארהיב התיקשורת. שר של לדרגה

כ וישמש לימינו שיעמוד לסגן־שר הנהו זקוק החדש הרם ובמעמדו הדואר,
. עוזרו . .

ה לד הדואר. שר סגן יהיה זועבי שהחבר מציעה אני אז טוב. טוב, :גו
: ן כ התיקשורת! א

ה לד מתנגד? מישהו תיקשורת־שיקתורת. :גו
דקה). (דממה

ה לד אחד. פה הוחלט זה אז : גו
: ץ ל לשמעיו? יגיד מי א

: י ג ו מ ל ה מטבע? נטיל אולי א "11ר א □

 בנווה שלי ושר,חובות בארץ, עבדתי שבהם
שקר.״ הכל ל״י. אלף 50ל־ הגיעו איריס

ש הסעד משרד זה היה ברגדורף, לדברי
 עבור ל״י אלף 12מ־ למעלה לו חייב היה

 לקשייו שגרם הוא זה וחוב — המוסד
הכספיים,

 עבר לא רוזנברג משעשע. משחק
 אליו כשפנה אלו. גילויים על בשתיקה
ב שישבצו כדי שעבר, בשבוע ברגדורף,

 הסעד, משרד של המוסדות באחד עבודה
 לנגרמו, למשולם רוזנברג אותו היפנה
 יחליט שלנגרמן כדי שיקמה, מוסד מנהל

 במוסד ברגדורף של הצבתו בדבר כביכול
טבריה. שליד מגזל,

 בכלל זה ״אבל ללנגרמן, פנה ברגדורף
בתמיהה. לנגרמן השיב ענייני,״ לא

זה לרוזנברג. ירושלימד, חזר ברגדורף

 לנגרמן. על־ידי יסודר שהעניין שוב הודיעו
 נענה: שוב ללנגרמן, שוב חזר ברגדורף

להחליט.״ יכול רוזנברג ״רק
 ה־ משחק בתום ץ הסעד שר איפה
 ל- רוזנברג בישר הזה, המשעשע פינג־פונג
 — תעסוקה לו למצוא יוכל כי ברגדורף

ו מגוחך תפקיד זהו אחראי. כמדריך רק
 של המיקצועי במעמדו אדם לגבי מעליב

ברגדורף.
 מעמדו את הולמת למישרה בקשר מה

 רוזנברג: תשובת פדגוגי? מרכז של זו —
תקציב.״ לי ״אין

ל קץ לשים הסעד שר ימהר לא ואם
 ישראל תאבד שאכן נראה — זו שערורייה

ברגדורף. ארנולד את
 כואבים, הורים עשרים שמלבד נראה

 מו לצאת המחונן המורה עזר שלילדיהם
לאיש. הדבר איכפת לא — האור אל החושך
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