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ליצלן רחמנא

האופוזיציה: ראש

מיד מי1לא ליכוד ממשלת להקי□ יש
 ליכוד ממשלת תקום לא אם גם 0 לאומי ליכוד ממשלת מהקמת מנוס איו

ממשלת בלבד: אחד מוצא עם נישאר פו לאומי ליכוד ממשלת לכונן יש לאומי,
השאלה? היתה מה לאומי... ליכוד

 לכהונתו שנים 35 במלאת האופוזיציה ראש מד עם ניפגשנו
 לאדם כיאה ברגש, פנינו הקביל אופוזיציה מר האלטרנטיבה. כמנב״ל

ושאלנו. הצנועה כלישבתנו הפח בכורסאות ישכנו כמעמדו.

2 0 ה, מר : 0 צי פוזי  דעתך מה או
כוד ממשלת הקמת על ? לי מי או ל

ה פוזיצי  השאלה על אענה בטרם :או
צוני ב בר שו ש ל ה הצורך את ולהדגי

כוד ממשלת בהקמת העליון נעלה  לי
מי מייד. תמיד לאלתר, לאו שר ו  בא

ב רוצה אני — לשאלתך שו ולהד־ ל

 המדינה שירות נציבות
על מודיעה

ת1ו!וו1(
בשירות

פנויות
המדינה

ממשלות ראשי - 5/74
המכרז מס׳
 ממשלה. ראש המישדה: שם *343

ממשלה. :היחידה
 על פיקוח עצבנית. מדי-נוז של בית משק וניהול טיפול :התפקיד תיאור

שונות. כללית• מזכירות ההוצאות.
 מכונת על בהדפסה ניסית לימוד, שנות -שמונה הדרושים: הכישורים

 ידיעה נאותה, התבטאות יכולת וביידיש, ובעברית טובה שליטה כתיבה,
לטיניות. באותיות בסינית

טובים. שכר תנאי בעבודה. לקביעות יזכה שייבחר -המועמד :-המישרה תנאי
-נעימה. ואווירה מיקצועי -אתגר

שרים - 6/74
 תיק. בלי שר :המישרה שם344

 .343 — 5/74 כבמכרז :היחידה
ו-טיוח. -תיור טיול, תיוק, התפקיד: תיאור

 (בלי יושר תעודת בניין, ברצפות ■או בטייחות -ניסית :הדרושים הכישורים
תיק).
.343 — 5/74 בבמכרז :המישרה תנאי

ומשמעת פיקוד תפקידי - 7/74
 הכללי. המטה ראש המישרה: שם *•345

צה״ל. היחידה:
 בינונית. מעצמה של גודל בסדר צבא וניהול פיקוד התפקיד: תיאור

נוער. ובהדרכת -בהוראה ניסיון צבא, אחרי :הדרושים הכישורים
 עזרה אישי. לקידום אפשרויות נאותים. סוציאלים תנאים המישרה: תנאי

מובטחת. סודיות דירה. בשכר

 השיריון. גייסות מפקד :המישרה שם •*346
צה״ל. :היחידה
 האמורה. ביחידה השירית ■גייסות על פיקוד התפקיד: -תיאור

.345 — 7/74 כבמכרז :הדרושים הכישורים
.345 — 7/74 כבמכרז :המי׳שרד, ;תנאי

 ארעי. באופן עובד מועסק במישרה
פנימיה. בתנאי העבודה

שהיא. הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת הסדי-נה אין

ש ב והתמידי המיידי הצורך את גי
ד ממשלת הקמת כו מי לי  עליון לאו

ונעלה.
2 0 הקיימת ההנהגה האם : 0

? ללכת צריכה
ה צי פוזי ד לאלתר :או מיי  שעה ויפה ו

די, קודם. אחת די ך י  ואיתך להבין עלי
לו העם  וברא־ הנוכחית שההנהגה כו

אח סמכות, כל איבדה ראשיה שותה
סרי ובסיס יכולת ריות, להמשיך מו

שו הם העם. את ולהנהיג  שלהם את ע
כו הזמן והגיע ל תר שיי מייד. לאל  ו

2 0 כו :0 ל ? שיי אן  ל
ה: צי פוזי ד לממשלת או כו לאו לי

שאלה? ודתה מה מי.  ה
2 0 ד ממשלת : 0 כו מי לי  ? לאו

ה צי פוזי  נכון. טובה. שאלה :או
2 0 ה, מר :0 צי פוזי מננו או  תם. ז

מר התוכל ■השעה? מה לי לו
ה: צי פוזי  ממשלת להקים השעיה או

כוד  להקים השעה ביפ... לאומי... לי
ד ■ממשלת כו  השעה יביפ... לאומי... לי

ד ממשלת להקים כו  ביפ... לאומי... לי
ד ממשלת להקים השעה כו  לאומי... לי
ביפ...

הענקים שבוע
\

 בירת צוהלת. ירושלים -העיר
 דוד, עיר שמחה. שלנו הנצח

 היהודי העם של הרוחני יהמרבז
 המוקדש שלם, שבוע — חוגגת

 בישראל העם של הרוח לענק בולו
 והעולם בכלל היהודי העם בפרט,

 אפרים מר — בכלל-בכלל כולו
קיטון.
שעשו -שמעתי לא מעולם ואני

 למערכת מנתב
ולתמיד אחת

 כולנו נוכחנו השם, ברוד סוף־סוף,
כו ראינו עסק. לנו יש מי עם לדעת

 איתם לעשות רוצים שאנחנו שאלו לנו
 שבג- הגרועים רוצחים הינם ״שלום״

רועים.
 לקרוא אפשר אם אנשים, הם אלו

ש רבר כל לעשות המוכנים כך, להם
 — ילדים טבח וער מרצח — בעולם
להת אפילו ומוכנים ״מטרתם״ למען
כך. למען אבד

 הוכיח שביצעו שהטבח לכן נוסף לכן,
 הגולל את סוף־סוף וסתם הם מי לנו
עו שרק ברור הרי השלום, אפשרות על
 מעשי בעתיד ימנע למחבלים מוות נש

מצידם. כאלו התאבדות
 שאם הללו רוצחי-הילדים כשיידעו כי

 אז הרי מוות, עונש להם צפוי ייתפסו
ראוו פעולות-התאבדות לבצע ייעזו לא

 והלא קריית״שמונה. של זו כמו תניות
 מה עושים הללו שמוגי-הלב לכל ברור

 ביודעם רכות״לבבנו, מייין רק שעושים
 שלהם ההתאבדות למעשי שבתגובה

 חייהם לכל הבראה לבית אצלנו ייזבו
קורבנותיהם. חשבון על

יבו מוות עונש להם שצפוי יידעו אם
 כוחותינו לידי ויתמסדו בהמוניהם או

אחת. ירייה ללא

 בו- מרטי! של ״שבוע בירושלים
 אלתרמף׳ ״שבוע או חו׳׳ח, בר״
 רק — אחר שבוע בל או ר״ל,

קישון. קישון, קישון,
 כוחה את כמובן, שמוכיח, מה

-המוחצת. הסאטירה של

 היית גיבורה
ויהודיה

 למה למה, למה,
 די די, די,

הויה הויה, הויה,

 - מקומך ימלא מי
 ? אלמוגי
 ? ישעיהו

:רחמנות י !

£5)




