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אנשים
החמוד גבי עד

 באוניבר־ הטטודנטים של ביטאונם קול, בת
 הוגו לא זה יהיה כי החלים בר־אילן, סיטת

 את יחוו לא ואנשי־רוח מדענים גם אם
 לישראל הראוייה הממשלה בשאלת דעתם
 מישאל! הביטאון כתב ערך לכן אלה. בימים

 לאומית. חירום ממשלת על לדעתם חקר בו
ר הפרופסור קבע אי ר מ סנ  זמן ״כל :פל
 יגבירו לממשלה, אחרת רוח תיכנס שלא

 יטהרו ולא הבילבול את שיצטרפו המפלגות
ד ד״ר • האווירה.״ את ד ל : א ם י י  ש

 הכנסת רק הוא נוספות מפלגות ״צירוף
 הפרו- • והניוון.״ הפשע למישטר שותפים

רי פסה־ קי ע ס נ טי כו  מאמין לא ״אני ז ז׳
 להיסטוריון • זו.״ בשעה ההצעה ברצינות
ב קו ע מון, י ל  בשאלה עמדה אץ למשל, ט

ם הסופר ואילו זו, ה ר כ ב א רי  הודה ק
 אח־ אישיות • בפוליטיקה. מתערב אינו כי

 אלא הרוח, מתחום דווקא ידועה שאינה רת,
 את השבוע גילתה החומר, מתחום ותר

 גח״ל לח״ב היא הכוונה בהרחבה• דעותיה
כי ד ר ם מ י , חי ן י ט  המתפוטר מנהלה ש

ד על רסקו. חברת של י ד דו ריו ־גו  כו
ל ושאיל ה־גו  וד האישים ״שני אמר־ ד

 המצב על הזה•״ בדור החיים ביותר גדולים
 לחלוטין השולל בארץ היחידי ״אני בארץ:

 העיד: עצמו על ואילו המיתון.״ מדיניות את
 ב־ יהיה תקין שמצב פעם אמרתי ״כבר
ו שר־האוצר יהיה שטרן כשמרדכי מדינה

ס 3 ח ר נ פי הלוזאה.״ לבקש אליו יבוא ס
 5הידו סורקים, מרדכי רפ״י ח״ב •

 לא התאונן שלו, הביניים קריאות בשטף
 השו־ הגרועים האקוסטיקה תנאי על פעם

 לו שלח לכר בתגובה הכנסת. באולם ם רר
 נתוניו את פירט בה הצעה, חיפאי מהנים

 טרנזים־ באמצעות המופעל קטן רמקול של
 • הח״ב. של דרישותיו כל על העונה טור,

שכט• יוסח ד״ר האמריקאי היהודי הסיטי
 בישיבת להשתתף כדי לישראל שהגיע

 מ־ גם כי הוכיח היהודית, הסוכנות הנהלת
 בישראל המתרחש אחר לעקוב ניתן מרחקים

 מק- תוארי בארבעה הנושא ).75(
 מקורב שהיה ותיק, רביזיוניסט הוא סור,

׳ ם ע ל, לזאבפ ס מ מ  בבית״ר ראש ז׳
 ממשלה של רעיון כי לקבוע, היה יכול לכו

 קוא- על־יוי שתוקם בישראל, ויציבה חזקה
 לזכות יכול היה והמערך, ל גח של ה צ ל

 חוץ חי. היה אילו ז׳בוטינסקי, של בתמיכתו
 הבחי־ שיטת לשינוי האורח הד״ר מתנגד מזה
 חושב הוא המדינה למדעי כמומחה רות.

בכנסת. נאות ייצוג להיות צריך דעה שלכל
 זאת הפוליטיקה. מן חזקה יותר הידידות •

ויג• ועזר פרם שמעון השביע הוכיחי
, ן דן במרומי בצוותא סועדים שנראו ס ג  מי

 תל־אביב וכשכל סוד ממתיקים כשהם שלום/
 הצעת- על בכנסת כשדנו • למרגלותיהם•

 לעסוק סמכות שיניים לרופאי המעניקה חיק
 נבדר יצהלו רפ״י ח״ב העיר בהרדמה,

 שיסע רופא. שום איו עצמה
 כרזילי• ישראל הבריאות שר אותו
 :ל חריצות # בה•••״ יש מרדימים ״אבל
 זרח שר־הדתות בילדותו גילי• מופת

 עצמו• על מעיי שהיא כפי ורהסטיג,
 ה- אחי כתפי על לשבת אהבתי .בילדותי

 על מלמעלה להשקיף שאוכל כדי ביול׳
 משקיע ולראותו מקרליו׳ דויד האדמו־ר

 כשבא • תורה.״ של בלימודה עצמו את
 לביקור חושי אכא חיפה עיריית ראש

 תוכננה הבלגית, היהלומים עיר באנטררסו,
 צריו היד. בשבת עשירה. תוכנית בשבילו
 מפו־ ולסעודה לתפילה עצמו את להקדיש

 ואילי במקום, היהודים נכבדי עם ארת
 עם פגישה לו הועידו החיל מימי באחד

 מהם לשנורר שיוכל כדי יהודיים, יהלומנים
 לתפי- היה: בך באבא שהיה ומעשה כסיס.

 לטיסה השבת את ניצל אך בא׳ ל* היא לי׳
 היהודים בבריסל. ידידים לבקר בהליקופסר׳

 זמן לו איו אם כי החליטו מכך, נעלבו
 לבוא זמן איו להם אזי לבית־הכנסת, לבוא

 הס- כך עימו. לפגישה היהלומים לבורסת
 יהודי כטף כולה, המדינה ואולי יחיפה ̂ה
״  קדיש, אמירת טרם השבוע, • מבלגיה• ם
 חיס- שבתל־אביב, דבורה הדתי תתזמלון בב
 נוהגים אליו מזרח׳ צי את המתפללים שו

 ולא וחיפשו חיפשו התפילה. בשעת לפנות
 מתם שאחד עד הכיוונים, את לקבוע ייעי

 הפנים עם נעמד ועיר, מצפן מכיסו הוציא
 המורח. לכיוון ימינו ביד והורה צפון ח כ

מאשר אחר לא היה התושיה בעל המתפלל
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