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 רב-שבועי
 הגרלות לחמש

שזר שר ארונו פני על עוברים המוניםרצופות
באו ההמונים

 והטופס המספרים את אחת פעם סמן
רצופות.* הגרלות בחמס ישתתף

 השלישי, או הראשון,השני בפרס הזוכה
 הזכיה את לקבל יוכל

ההגרלות. חמש תום לפני עוד

 הכולל הזכיות סכום
 שבועי - רב טופס של

החמישית ההגרלה בתום יפורסם
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 תשל״ה לשנה״ל ההרשמה נמשכת
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 שזר זלמן השתחרר מאז
 הרכה הנשיא, מכהונת

 ?אופן ההערכה ונברח
תפקידו את מירא שבו

 המדינה נשיא של !מזה קל תפקיד אין
 בם אין אך בישראל. הקיים במישטר

יותר. קשה תפקיד
 דווקא אך ■מעטות. הנשיא *של ׳סמכויותיו

 בסמכויות מתמצה אינו שתפקידו מפני
 הרגשות בעולם נמצא אלא פורמליות,
בעליו. באופי כולו כל קשור הוא והסמלים,
 הוא המדינה. אחדות את מסמל הנשיא

 התשת־ להעניק דמות־אב, להוות צריך
 הדברים את בדמותו לגלם עליו ביטחון.

להזד ׳מבלי האזרחים, כל על ■המוסכמים
כ ביניהם השנוי אחד דבר עם אף הות

מחלוקת.
 מכל היה, שזר !זלמן אצל... קל, זה

 עמד הוא לדוגמה. נשיא האלה, הבחינות
עוז אחרי דווקא :ביותר האכזרי במיבחן

ל ההערכה והלנה גברה התפקיד את בו
אותו. מילא שבו אופן

 להגדירו. שקשה טבעי, הדר לו היה
 המיוהד ■סיגנודהנאום החומרית, צניעותו

 — אותו שציין הכימעט־ילידותי וענום שלו,
 בכל זה. מהדר חלק רק היו אלה כל

 אחד רבב אף דבק לא ׳כהונתו, תקופת
 שערורייה של שמץ אף היה לא בשמו,

פולי ׳מחלוקת כל יצר לא ב׳בית־הנשיא,
 למען התערבותו היה היחידי החריג טית.

הת — חנות־׳מין ששרפו דתיים בריונים
 הדתית, ׳מהשקפתו שנבעה תמימה ערבות
ב לו נסלח זה גם במקומה. היווה ושלא

מהרה.
 יורשו שהוכיח כפי אך קל. נראה זה

 לשגות אפשר נלל. קל זה אין בתפקיד,
 בלתי- גיסה לתפוס אפשר זה, בתפק-ד

 במישכן גם מחלוקת לעורר אפישר נכונה,
 זלמן אשר מפואר מישכן אותו — הנשיא

 זמן וסירב נפשו נימי בכל לו התנגד שזר
אליו. להיכנס רב

 ישראלים, של שלם דור וחיוך. אהדה
 יכלו לא האחרון, בתפקידו רק שראוהו

קו בתפקיד שזר זלמן את לעצמם לתאר
רובשוב. זלמן את הכירו לא הם דם.

 לפני רב זמן חייה אגדה היה רובשוב
אה עורר דאז הצעיר בדור המדינה. קום
בחיוך. !מהולה דה

 המפגינים מול שעמד רובשוב זה היה
 חוצבי־ נאומים נאם ומחאה, עצרת בימי

לב וביקש הבריטי, השילטון נגד להבות
 בשקט. ולהתפזר הדגלים את לקפל סוף

 ׳תמיד גייסוהו המאורגן״ ״היישוב ראשי
ל מבלי בהתלהבות, לנאום צורך כשהיה
דבר. עשות
סי סופרו נאומיו בשעת התלהבותו על

 נאום בשיא פעם, רבים. משעשעים פורים
 פעם הבמה. ׳מן ונפל קדימה פסע -משלהב,

 טעה מיטפחת, נאום, בעת חיפש אחרת
מיכנסיו. מתוך כותנתו את ושלף

 בתקופה שזר, של האמיתית אמנותו
הוא נאומי־הה׳ספד, בשטה היתד, ההיא,

 שלדברי כך, כדי עד זה בשטח הצטיין
להזדמנות. המתין ׳ממש ההלצה

 השבוע כשנפטר, המייסדים. אחרוני -
 הציבור אהדת על־ידי שזר זלמן לווה
 שעברו האלפים אויבים. לו היו לא כולו.

שכ מכל באו בצער-אמת, ארונו, פני על
המסורתי. הציבור מן ובעיקר העם, בות

 האבות־ד,מייסדים ׳מבני רבים על ׳כמו
 שזר: על לומר אפשר הקיים, המיסס׳ד של
 הוא שני. שזר יהיה לא המשך. לו אין

ו מוצאו תקופתו, בן שהיה לדור שייך
 הזה הדור אחרוני בין היה והוא — מקומו
לעולמו. שהלך
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 הפגין אשכנזי מומי
 ?דעת ונבח — שוב

השתנה שהעולם
 ו־ טלוויזיה צוותי עיתונאים, עשרות

 בעל הבודד, המפגין על צבאו אנשי־רדיו
 מול שעמד והממושקפות, התמימות הפנים

 סקרנים עשרות ראש־הממשלה. מישדד
 אלה בין העיתונאים. המולת אל נמשכו
שבאו המעטים, האוהדים נעלמו כימעט

כהפגנה (כמרכז) אשכנזי
באו לא ההמונים

אשכנזי. ■מוטי עם יחד להפגין
 השתנה לא אשכנזי עצוב. היה המאורע

 מנד את בשעתו שהעלו הנסיבות אבל —
הש עושי-מאורעות, של למעמד קד־המעוז

לחלוטין. תנו
 מילח׳מת שלאחר המחושמלת באווירה

ה בתפקיד אשכנזי שימש יום־ד,כיפורים
 שלו פעולת־היחיד להבה. שהצית גפרור
 — והוא הרגע, של מצב־הרוח את תאמר,
 הפלא את חולל — אתר אדם מכל יותר

 השילטון מן שסילקה תנועודהסחאה, של
דיין. ומשר, מאיר גולדה את

לא מאת תנוער, ער?ות. אוזניים
)23 בעמוד (המשך
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