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* עמד ף  זד מזכ״ל לתפקיד הליכוד ו
 אמיתי ״נציג לוי, דויד הוא הסתדרות *■ו
מודעות.הב שטוענות כפי העובדים,״ של

להס הבחירות לקראת הליכוד של חירות
 תעד גם מתפרסמת אלה במודעות תדרות.

הלי מייעד שאותו האיש, של דת־הזהות
 ביותר החשובים התפקידים לאחד כוד

במדינה.
כ שלו בתעודת־הזהות מוצג לוי דויד

 בבית־ המתגורר יהודי ,40 בן מרוקו, יליד
 וחבר- פועל-בניין הוא שבמיקצועו שאן,

 ואב נשוי הוא המישפחתי ובמצבו כנסת,
ילדים. לעשרה

 תעודת-הזהות מתעלמת אחד מסעיף רק
 לספר שצריך הסעיף זהו לוי. דייד של
 מועמד של בצה״ל הצבאי שירותו על

ההסתדרות. מזכ״ל לכהונת הליכוד
טבי תפקיד אינו המזכ״ל שתפקיד נכון

 מוקדמת. צבאית הכשרה המחייב חוני
 אלוף להיות חייב אינו לתפקיד המועמד

 אבל אחרת. צבאית דרגה בעל או (מיל.)
ל אב שהוא העובדה גם מידה, באותה
הת למידת רלוונטית אינה ילדים עשרה
 מודעות מציינות בכל־זאת לתפקיד. אמתו

 אב לוי דויד היות עובדת את הליכוד
מו באורח משום־מה. ומתעלמות לעשרה,

 לוי דויד ימל הצבאית מהקאריירה זר,
בצה״ל.

 פשוט לוי דויד טובה: סיבה לכך יש
 ולא סדיר בשירות לא בצה״ל, שירת לא

 במיש־ ולא בהג״א לא מילואים, בשירות
מר־האזרחי.

 משתמט. וחלילה, חס אינו, לוי דויד
 לארץ, שהגיע אחרי קצר זמן להיפך.
 לשירות־ביטחון התייצב היא ,1957 בשנת

 20 בן אז היה הוא החוק. שמורה בפי
 הראיו- באחד לוי סיפר נער,״ אז (״הייתי

 שאותן הרפואיות הבדיקות את ועבר נות),
 לשירות שמתייצב מי כל לעבור צריך

 שלא הוחלט אלה בדיקות בתום ביטחון.
 בפטור זכה הוא לצה״ל. לוי את לגייס

צבאי. משירית

מחלה_______
קשה תורשתית

 בצה״ל, שרת לא לוי שדויד עובדה ך•
 גם מילא ולא מילחמה באף לחם לא 1 1

 מקור שימשה בעורף, בטחוניים תפקידים
 ברובן שהיו שונות, לשמועות אכזב לא

 בהן השתמשו במיוחד שמועות־שווא. הגדול
ולהמעיט אותו לנגח כדי לוי, של יריביו

מדמותו.
לע נבחר לוי שדוד אחרי לאחרונה, גם
 להסתדרות, הליכוד רשימת בראש מוד

 שמועות השמועות. חרושת מחדש החלה
מ כביכול שוחרר לוי, דויד כי טענו אלה

ה־ בריאותית מיגבלה בגלל צבאי שירות
28 נ-

ההס כמזכ״ל לכהן בכושרו ספק מטילה
בממשלה. כשר או תדרות

ה למערכות גם הגיעו כך על הידיעות
 אמיתות את לברר שניסו כתבים עיתונים.
 צה״ל שילטונות לזאת. התקשו הידיעות

ה מתיקו פרטים למסור מוכנים היו לא
 בה בתקופה ,שנאספו לוי דויד של רפואי

 הם אלה פרטים בלשכת־הגיוס. התייצב
אליו. גישה שאין כמום סוד בבחינת

 לאמת הכתבים ניסו כאשר זאת, לעומת
מקור או עצמו לוי דויד עם הידיעות את
 לחצים מערכת עליהם הופעלה בליכוד, ביו

שבינ אלא זה. ״רגיש״ בנושא לטפל שלא

לפרוח. השמועות המשיכו תיים
 המסופרת לוי, דויד של הגירסה פי על

 לצה״ל גויים לא הוא הליכוד, דוברי בפי
 סוף להתגייס, עמד בה שבתקופה משום
 לגייס בצה״ל נהגו לא החמישים, שנות
 מקרי- שהיוו ילדים מרובות למשפחות בנים
קשים. סעד

והת להתגייס דויד רצה כן פי על אף
הרפו בבדיקות אולם צבאי. לשרות ייצב
ברי פגם אצלו התגלה לו׳ שנערכו איות

 באחת תורשתית ממחלה סבל הוא אותי:
 זו. בעינו עיוור כמעט הוא ולמעשה מעיניו
לגייסו, ביקש בעצמו כך על שידע למרות

 בממשלת כשר להתמנות העומד מטופח־המראה, לוי, דוד ח״כהאמיתי
ה1 מזכ״ל לתפקיד להיבחר יצליח אס יתפטר ממנה הליכוד,

 למעלה בתמונה העובדים, של ״האמיתי״ כנציג הליכוד בתעמולת מוצג לוי הסתדרות.
הליכוד. של כאמצעי־תעמולה מחולקת שהיא כפי לוי, של חעודת־זהות :משמאל

 לעשות סרבו צה״ל שלטונות אך לטענתו,
 לקבל היה יכול לא גם סיבה מאותה זאת.

רישיון־נהיגה.
 להתנדב לוי דויד ביקש נוספת בפעם
 יום־הכיפורים, מילחמת אחרי צה״ל לשרות
 הוא שנים. ארבע מזה ח״כ כבר כשהיה

 של מחדש הגיוס במיסגרת שוב נבדק
 צבאי משרות בעבר פטורים שהיו אנשים

בריאות. מיגבלות בגלל
 הטענות נוכח לוי של שרגישותו נראה
 הם בצה״ל אי-שירותו בשל נגדו שהועלו
שטוע כפי הפעם, להתנדב. אותו שדחפו

 מילואים. בפנקס זכה הוא מקורביו, נים
 משום מילואים לשרות נקרא לא הוא אולם

כ וח״כים, השמינית, לכנסת גם שנבחר
 ב־ מילואים לשירות נקראים אינם ידוע,

צה״ל.
 אם — הבא בשבוע לוי דויד יוכל וכך
 הסעיף למרות עצמו, את למצוא — ייבחר

 מנחם גם־י׳חד. תפקידים בשני המגביל,
 עוד ממשלתו את להציג המתכוון בגין,
 להכליל עתיד להסתדרות, הבחירות לפני

 כשר או כשר־בלי־תיק, לוי דויד את בד,
 להסתדרות הבחירות ביום רווחה. לענייני
בממ שר הוא לוי שדויד העובדה עשוייה

 ולזכות ליוקרתו להוסיף הליכוד, שלת
נוספים. בוחרים של בקולות הליכוד את

להסתד הבחירות מתוצאות יסתבר, אם
ההס מזכ״ל להיות עשוי לוי שדויד רות,

מה יתפטר שהוא לוודאי קרוב תדרות,
 תפקיד־מפתח לידיו ליטול כדי ממשלה

 באופוזיציה להישאר הליכוד ייאלץ אם זה.
בממ הנראה ככל לוי ייכלל בהסתדרות,

 ושר המיזרח עדות כנציג הליכוד, שלת
רווחה. לענייני

 הבריאותית גבלה המי למרות כך, או כך
 צבאי, שירות מכל לפוטרו לצה״ל שגרמה
מובטח. בצמרת לוי דויד של מקומו

ת הדרך טי  הפולי
במפא״י החלה

 40ה- בן הבניין״ ״פועד עשה יצד ך
 הפך שלו, המטאורית הקאריירה את

 שיל- לעמדות־כוח הליכוד מועמד 40 בגיל
חסרות־תקדים? טוניות

 סיפור-הצלחה הוא לוי דויד של סיפורו
ש השנייה, ישראל נציג של יוצא־דופן

כוחו. עיקר את הליכוד שואב ממנה
 מיש- עם לארץ עלה מרוקו, יליד לוי,
 המיש־ נשלחה מהנמל שנה. 20 לפגי פחתו
ש האב, בית־שאן. לעיירת־העולים פחה
תע בבית־שאן קיבל במרוקו סוחר היה

 עבד 20ה־ בן דויד בעבודות־דחק. סוקה
 של הכותנה בשדות בחקלאות, עימו יחד

 יזומות ובעבודות בית־שאן עמק קיבוצי
הקרן־הקיימת. ביערות ייעוד של

ל- דויד נשא לארץ שעלת אחרי שינה


