
 העתיקה בעיר איון׳ יגאל ושר־החוץ שלה
 עוד הדירה את לקח אלון בירושלים.

 ד6 נצעד זאת ועשה שר־החינוך, כשהיה
ב ישראל שליטת את להוכיח כדי ליטי,
למני להתייחס מבלי ירושלים. חלקי שני
 בבתי- הנמצאת הדירה. הרי אלון של עיו

 היפות אחת היא העתיקה, בעיר מחסה
 לא עצמה הדירה בירושלים. והמפוארות

 בה שהוכנסו השיפוצים אולם ,1כסו עלתה
לירות. מיליון רבע שנים, ארבע לפני עלו,,

המת אוזן, אהרון החקלאות, שר
מח אינו בנגב, גילת במושב גורר

 דירה. כלל רוצה ואינו שרד, בדירת זיק
 בשבוע אחדים ימים להתגורר מבכר השר

 המלך מלון בירושלים, ביותר היקר במלון
 לילה שהיית עולה רגיל לאזרח דויד.
ל״י. 135— ארוחת־בוקר, עם זה, במלון

 מעניין איש־שיחה להפסיד עומד אוזן
בירו שוהה הוא שבהם לילות באותם
 צדוק צדוק. חיים שר־המישפטים את שלים,

 דויד, בהמלך הוא, גם השבוע עד התגורר
 אשר לדירודשרד, עובר הוא השבוע אולם

 חדש, בבית נמצאת הדירה עבורו. נשכרה
 המתגורר צדוק, חדרים. שלושה בית והיא
 שליד אפקה הווילות בשכונת קבע דרו

 ולפי חשבונו על אותה ריהט ׳תל־אביב,
 מישרד־ רעייתו. ושל שלו האישי הטעם

 ל״י 1050 הדירה עבור משלם האוצר
לחודש.

 דירה לשר, שמונח בעת הציעו לצדוק
למדי השייכת חדרים, חמישה בת אחרת,

לקב סירב הוא ז׳בוטינסקי. ברחוב נה,
חדרים. לחמישה זקוק הוא שאין טען לה,

בר־לב, חיים שר־המיסהר־והתעשייה,
 הוא בדירת־שרד. מתגורר אינו הוא אף

 רגיל אזרח מוריה. במלון להתאכסן מבכר
 במלון בוקר ארוחת עם לינה עבור משלם

 רבי- יהושע שר־האוצר׳ גם ל״י. 107 זה
 מונה כאשר מלון. באותו מתגורר נוביץ,
 דירה לו לשכור רבינויביץ ביקש לשר,

 אשר וחצי, חדר בת כזו, מצא ואף קטנה,
 אולם דרישותיו, על שתענה היה נדמה
 לגור ממשיך והוא בו חזר האחרון ברגע

במלון.
 ׳תיק גלילי ישראל לשר שאין למרות
 אשר גלילי, דירת־שרד. לו יש בממשלה,

 כמעט השוכן נען, קיבוץ הוא מגוריו מקום
 מתגורר לתל־אביב, ירושלים בין הדרך על

בירו ז׳בוטינסקי ברחוב הדורה, בדירה
 ל״י 1000 למישרד-האוצר העולה שלים,

לחודש.
 ידלין, אהרון והתרבות, החינוך שר

 בן־מיימון. ברחוב בדירת-שרד מתגורר
 המיסים למשלם ועולה שכורה, הדירה

 גד שר־התחבורה, גם לחודש. לירות 950
 טשר־ ברחוב בדירודשרד מתגורר יעקובי,

 עולה שכורה, הדירה בירושלים. ניחובסקי
 עוד בה התגורר יעקובי לחודש. ל״י 700

כסגן־שר. כשכיהן
ב מתגורר יריב, אהרון ההסברה, שר
 ללילה, לירות 42 ומשלם הולילנד מלון

מת הקליטה, שר רוזן, שלמה השר ואילו
 הטייסים ברחוב צנועה בדירת־שרד גורר

 רוזן, של במקרה לפחות כי נראה .44
ש מפני הדירה, שכירת עובדת מוצדקת

 לשוב יכול לא והוא שריד, בקיבוץ ביתו
לביתו. לילה מדי

מצ בדירות־שרד, המחזיקים אלה אל
 יושב- שרים. שאינם ארבעה טרפים

 המתגורר ישעיהו, ישראל הכנסת, ראש
לפ בירושלים בדירת־שרד שוהה בחולון,

 עובדיה הרב בשבוע. לילות ארבעה יחות
 ז׳בד ברחוב בדירת־שרד מתגורר יוסף

 איסר לשעבר, הראשי הרב ואילו טינסקי,
 בדירת־ להחזיק מוסיף אונטרמן, יהודה
! י שלו. השרד

 בדירת־שרד המתגורר היחידי הפקיד
 שמגר, מאיר לממשלה, המישפטי היועץ הוא

בירושלים. 12 השחר ברחוב המתגורר
ירו הם הממשלה משרי שרבים העובדה

 המי- משלם ישראל, לעם חוסכת שלמים
 גדעון הילל, שלמה השרים רב. כסף סים,

 יצחק בורג, יוסף קול, משה האוזנר,
מת ברעם, ומשה שנדטוב ויקטור רפאל,

אב השיכון שר שלהם. בדירות גוררים
 באפקה, משפחתו עם המתגורר עופר, רהם
 עובדים, שיכון של דירה לדבריו, לו, רכש

 בה. ומתגורר בירושלים, 18 הבנאי ברחוב
 מתגורר אינו פרם, שמעון הביטחון, שר
 הוא שמישרדו מאחר בירושלים, כלל

בבירה. ולא בתל-אביב שנמצא היחידי
 שבע עתה נמצאות מישרד-האוצר בידי

 לסגני- מיועדות אלו ריקות• דירות־שרד
הדי מונו. לא עדיין אלה אולם שרים,

עבורן. משולם ושכר-הדירה ריקות, רות
 מידי למדינה עולה דירות־השרד פרשת

 דמי־שיפוצים בתוספת ל״י, אלף 288 שנה
ה האם הצורך. מתעורר כאשר המוצאים

ז מלאה היא הצדקה

שו־הסינוד
שנו־ויוה:

די 950

שו־הקרטה
שכר־דירה:

די 650

 תיק נרי שד
 שנדויוה:

י 1000 ד


