מיכל שלי
מיכל

העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלפיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א :
חנוך מרמרי ,קובי ניב ,אפרים סידון

בבוקר מעורפל
הודיעו למפעל
שהחוזה בוטל
ולא רוצים בכלל
וכך נותרתי וסביבי
מיכל ועוד מיכל

סיפורו האישי המזעזע שד האיש אשו
הניא וחשיפת השחיתויות במשור הבטתון :

פזמון :
טם טם טם
בואה מיכל יקר
העסק עוד לא נגמר
צוחק האחרון
טם ט ם טם
אם טורקיה דחתה
אזי יקנה אותך
משרד הבטחון
זיוף של פרט קטן
שינוי של המתקן
נפנה אל הרס״ן
נציע לו מתן
ואז יקנה הוא כמובן
מיכל שלי מיכל
פזמון :
טם טם טם
וכו׳

פועל מצטיין.

איו נדר ה!
אם לא תגמור א ת הנורמה
בזמן נפסיד את המיכרז ה 
תפור.

■חיו מוו המנגנון נו רו
״איימו עלי • שמו מכשולים בדרכי  -אן לשווא!״
שיטעון פרם ,האיש אשר הביא לגילוי שערוריות
השוחד במשרד הביטחון ,עדיין נמצא בהלם לנוכח
ההתפתחויות האחרונות .בשהחל לחקור ,לפני חוד
שים מספר את ננע השחיתויות שפשה ככל המערבת
לא שיער כנפשו בי יצליח להתגבר על בל הקשיים
שנערמו בפניו .עתה ,משהכל נסתיים ,הוא יושב ני
נוח ,מתקשה לעבל את מימדי ההישג.
״הם קראו לי משוגע,״ הוא מספר .״רצתי עם המיס־
מכים המרשיעים ממחיקה למחלקה וכולם לעגו לי .איימו
להשליך אותי מן החלון.״ הוא מצית סיגריה ומייטיב
את תסרוקתו .״נאלצתי לפעול בגפי .למן היום הראשון
בו הגיע לאזני רמז על המתרחש ידעתי שעלי לנקוט
בפעולה נמרצת .ניסיתי לצרף אלי עוד אגשים ,אך כולם
חששו — מי מוכן להתעסק עם משרד הביטחון ו״
״החלטתי שעלי מוטלת החובה לעקור כל עשב שוטה
במשרד .נאלצתי לעמול על כך ימים ולילות ,תוך שאני
מסכן את שמי ומעמדי .באחת החקירות התחזיתי לעובדת
נקיון ,באחרת זחלתי בעד לצינורות הביוב ,ואף ביליתי
לילה שלם בתוך פח אשפה ,במטרה לאמת אחדות ממס 
קנות  .,איימו עלי ,אמרו לי שכח מהעסק ,לך הביתה
למה לך צרות .מפקד בכיר ניסה להסביר לי שאני
משוגע ,דון קישוט ,ואפילו הציגני כשקרן .אך אני
המשכתי במאמצי ,ועתה משנחשפה כל הפרשה כולה,
אני יכול רק לומר דבר אחד :טוב שתפסתי את זה
בזמן .מי יודע מה היה קורה אילו העיתונות היתד.
מתלבשת על העסק...״

פועל מצטיין.

1כו ר !
ב ע בו ד ה !
ב עיניי ם
כו חנו! ־

באין מנכ״ל
מוסבת המפעל

משרד המסחר והתעשייה

למען בריאות המשק

■שוחה־
המנכ״ל

ל טקס הענקת תואר

■בואן מ צ ט י י ן

בערבות
מנהל הייצור והפועלים

לשנת תשל״ה 1974/5

בתבנית האמנותית:

הכונו הכונו הכונו
כינוס המועל העשירי

מקהלת האחים מילצץ
פוקה הירש בדוגמנות צמרת
חבורת הזמר ״הקומיסיון דה לה אסון״

ת ח ת הסיס מ ה

מ אלופי □ ל א ל פי □

גאה להזמינכם

צמד המעלימים
להקת הקצב ״מאזן שלילי״
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וכן יופיע קו ס ם בלהטוטי־מס.

