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ב בו מסמכים העתקת
לימקום. רקו ג׳ר־ באופנת הראשוניםג׳

בדוג הראשונים — סי
 כל ההולמת המשבצות חליפת .1963 מאות

 בעל הדגם לבן. פס בכיסי מעוטרת גיזרה,
 לאחר יתר אלגנטיות משווה הכפתורים שני

 ושמלות מעילים חליפות, והערב. הצהרים
מובחרים. אופנה בבתי משיגים י ל ו ק ר ג׳

 מחר אולם סוד, זה היום
נדרוש כולנו

)7 מעמוד (המשך
מעשי. באופן לראשונה מתעוררת שהיא בשעה מאשר זו, בעייה

ההסתייגו כל למרות מועמדותו את יציג בן־צבי כי ברור והיה הקיצים, כל שכלו אחרי
 הפעילה היוזמה את גילתה תנועת־החרות לעשות. מה להחליט המפלגות עסקני נאלצו יות,

 המקורית). ניר״ ״קואליציית והקמת הכנסת ליושב־ראש ניר נחום בחירת בימי (כמו ביותר
 לאחת הקרוב אדם של מועמדותו את להציג נאות: פתרון התנועה הציעה הפעם גם

 המועמדים: בין עליו. להסכים יוכלו ממפא״י חוץ המפלגות שכל המרכזיות, המפלגות
הדתי. זילברג העליון השופט הליבראלי, רוזן פנחס

 כי ידעו הן כזאת. ביוזמה לתמוך מוכנים היו המפד״ל ולא אחדות־העבודה לא אולם
 ברור היה לבן־גוריון, שנכנעו ברגע הקואליציוני. מגן־העדן לגירושן תביא בה תמיכה כל
 את לתת מוכנה היתר• לא מתאימה אישיות שום במיעוט. רק יזכה אחר מועמד כל כי

כזה. חסר־תוחלת למחווה שמה
 נוכח קיצונית מורת־רוח זו בצורה ולהפגין מהצבעה, להימנע אחד: מוצא רק נשאר כך

 אגודת־ זו. בדרך ילכו ומק״י מפ״ם הליבראלים, חרות, כי ברור בן־צבי. של מחדש בחירתו
 תמורת למפא״י קולותיהם את למכור כרגיל, מוכנים, יהיו ופועלי־אגודת־ישראל ישראל
נאות. מחיר

אחת עדה אחת, מפלגה אחד, מנהיג

 ספק שום בן־צבי יצחק השאיר לא אלה, בתנאים מועמדותו את להציג הסכימו ף
ס ח בי  מפלגתיים־ לצרכים מובהקת, מפלגתית מועמדות זאת תהייה המועמדות. לאופי ^
כיתתיים.
תפקידו: כלפי גדולים חטאים ארבעה בן־צבי יצחק חוטא כך, בנוהגו

 בדד־ את מסמל שהנשיא בעקרון ביותר חמורה פגיעה פוגע הוא (א)
 עם בולה המדינה את לזהות עוזר הוא למפלגות. מעל ועומד האומה,
 וכתוצאה למדינה, האזרחים זיקת את להחליש היינו, - אחת מפלגה

וכשלומה. כבטחונה לפגוע מכך
 את יותר עוד ומקלקל ראש־הממשלה, לכהונת ניספח הנשיאות את הופך הוא (ב)

 במיקרה מעשי: (באופן תקינה. דמוקראטית במדינה להתקיים החייבת חלוקת־הסמכויות
 רבה במידה להשפיע הנשיא יוכל מלחמת־הירושה, ותתלקח הבמה מן יירד שבן־גוריון

ביורשיו.) בהם רוצה שבן־גוריון האנשים להעלאת
 הוא זו ובצורה בחיים, בעודו הנשיא את להחליף שאי־אפשר תקדים קובע הוא (ג)
הנשיאות. מוסד דמות את מסלף
 זו בדרך לו ולהביע מהצבעה להימנע וחשובות גדולות מפלגות שלוש מכריח הוא (ד)

הנשיאות. מוסד של הכלל־לאומי באופי פוגע הוא ובכך אי־אמון,
 מהם נופל שאינו חמישי, חטא אלה חטאים לארבעה נתוזסף האחרונים בשבועות רק

בחומרתו.
 עדות־ בן להיות צריך היה המדינה נשיא כי הדעה חוגים בכמה רתחת רב זמן מזה

 זו לדעה נתנה הספרדית״ ״המחתרת מיזוג־הגלויות. עיקרון את בדמותו שיגלם המזרח,
גדול. פירסום

 מיוצגות אינן מוחלט, רוב להתת והעתידות האוכלוסיה כמחצית המהתת עדות־המזרח,
 והשגרירים הרמטכ״ל החשובים, חברי־הכנסת כל החשובים, השרים כל רמה. כהונה בשום

אשכנזים. כולם העיקריים,
 הפלייה של עניין שום כאן אין לטעון: האשכנזים רגילים זו, עובדה מוזכרת כאשר
 ערות־ מבני מתאימים מועמדים עדיין אין פשוט מצערות, מנסיבות כתוצאה עדתית.
אלד״ לתפקידים המזרח,

 צורך אין תופסת. זו טענה אין הנשיאות מוסד לגבי דווקא אודם
 הדרו* התבונות בנשיא. דבהן בדי רב, בניסיון או מיוחדת, במומחיות

 עדות־המזדח כני הצטיינו כהן התבונות אותן דווקא הן דנשיא שות
 ייצוג,*ן כושר עצמי, בבור טבעית, אדיבות נימוסין, ומתמיד: מאז

טאקט.
 ספרדיים אישים וכמה כמה — עצמה מפא״י בתוככי וגם — במדינה שישנם ספק אין

הספר השרים שני בן־צבי. יצחק של מכושרו נופל אינו הנשיא תפקיד את למלא שכושרם
שניהם. מתאימים — ששון ואליהו שיטרית בכור — מפא״י של דיים

 בלבנון הוא חוק למשל, כך, מוצאו. על־פי נשיא לבחור בעולם בלתי־מקובל זה אין
 הציע ז׳בוטינסקי זאב מוסלמי. וראש־הממשלה נוצרי, להיות חייב הנשיא כי הדו־דתית

 נציג ערבי, יהיה הנשיא ואילו יהודי, ראש־הממשלה יהיה היהודית במדינה כי בשעתו
בארץ. השניה האומה

מועמ את בהציגו בישראל. כזה תקדים לקבוע מצויינת הזדמנות קיימת עתה דוזקא
 הנשיא יהיה להבא גם כי פולטאבה, יליד שימשלביץ׳), (לשעבר בן־צבי יצחק קבע דותו

 בד, לראות מתחילים המרחב, המזרח, בני מאזרחיה, רבים אשר למדינה סמל — אשכנזי
רבתי״. ״אשכנז
 - ״רמסכ״י על החולם בן־גוריון, דויד של המפורשת דרישתו על־פי זאת עושה הוא
העדות. קירוב למען שלו ביותר הקטן האינטרס את להקריב מוכן אינו אך — תימני״
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