
 לעבור ביקש הוא בנח״ל. אמיר עשה הצבאי שירותו את *!!* *,ס
י  השירות אחרי לגן. התנגד הגרעין אולם קורס״קצינים, ! י

אורה. אשתו, את הכיר גינוטר בקיבוץ גמוסר. לקיבוץ הצטרף

בראש? לקפוץ לי מה ר*
/  רבץ, יצחק חבר־הכנסת * /

מועמ את עדיין הציב לא אפילו
 אני גם הממשלה. לראשות דותו
 יש — בוער לא ממהר. לא בכלל

 מזכיר־ההסתד־ להיות זמן עוד לי
רות.״

 ח״כ השבוע אמר אלה דברים
 האחרונים בשבועות אמיר. דאק

להת עומד אמיר כי ידיעות, נפוצו
 ההיסתד־ מזכ״ל תפקיד על מודד
 בתגובה משל. ירוחם נגד רות,
ש למשל- מיברק אמיר שלח לכד

ה־ מכל מסתייג ״אני הודיע: בו

יוצרים אמיר ז׳אק של גופו ממדי |1|י]^||
111 1 אולם ביריון. של מטעה תדמית לו 1

מהו בפיקחות וניחן לבבי, אדם הוא אמיר למעשה

 רקדן היה בצעירותו עשיר. חיים בנטיון לה
שלו. הטנור בקול בשירה והפליא מעולה

השחייה. בעירת גופני כושר על שומר הוא היום

 אם כי הסבורים יש רבה. עוצמה
 המזכ״ל יהיה מועדותו, את יציב
הבא.

 דאק שיוצר הראשוני הרושם
 הוא ,47ה־ בן המימדים, רחב אמיר

נו שהוא הקילוגרמים 112 מטעה.
ה ידיו הקצר, עורפו עליו, שא

ואו כרסו, לצידי במעוגל תלויות
 ביר־ של תדמית יוצרים הליכתו פן

ה אל קצרה התוודעות אולם יון.
 אמיר ההתרשמות. את משנה איש
ו רחב לב בעל לבבי, אדם הוא

 המיק- התיכון בית־הטפר את סיים אמיר ז׳אק
 הוא היום עד בקאזאבלאנקה. ״אורט״ צועי

כמסגר. לעבוד החל בארץ לכנסת. שהגיע היחידי ״אורט" ספר בית בוגר

י.......... " 1 ״

 ז׳אק היה בצעירותו 71111'
 גוף בעל חתיך, אמיר * י • ■

.1954מ־ בתצלום ומוצק. חטוב

 בעירייה, ויציאה כניסה כרטיס להדפיס נוהג אמיר 1*11*1
 יחסים על לשמור מקפיד הוא מהעובדים. אחד ככל 1 1* י■

לכנסת. שנבחר לאחר לראש־העיר נבחר הוא דימונה. תושבי עם טובים

 אנו כאילו בעיתונים פירסומים
או המיתרס.״ עברי משני עומדים

 בעתיד כי התחייב, לא אמיר לם
משל. נגד יתמודד לא

מת אמיר נהנה הפועלים בקרב
 כ־ הקודמים תפקידיו רבה. מיכה

 מועצת־עובדי־מיפעלי־ יושב־ראש
 ועד־עובדי- יושנדראש ים־המלח,

הוועד־ד,פו וחבר התעשיה־הארצי,
לו העניקו ההסתדרות, של על

 חיים בניסיון המהולה פיקחות
עשיר.

מש חבר־כנסת היותו על נוסף
דימו ראש-עיריית גם אמיר מש
 תקדים. יצר הוא זו מבחינה נה•
 גם כה עד שהיו ראשי־הערים כל

 לבית־המחו־ נבחרו חברי־כנסת,
בתפ שימשו שכבר לאחר קקים
 אמיר ז׳אק המוניציפאלי. קידם
אח־ ורק לחבר־כנסת קודם נבחר

לראש־עיר. רי״כך
 של הקומות שתי בת הווילה

 בפאתי גיבעה על ניצבת אמיר
 שזאת חושב לא ״אני דימונה.

 לא ״פועל אמיר. אומר סתירה,״
 אם במיוחד מיסכן. להיות צריד
 מעבודת הכסף את מרוויח הוא

 כאן, שלי מהשכנים רבים כפיו.
 את פועלים. הם הווילות, בשכונת

עשי לבד. כמעט בניתי שלי הבית
ב תיכננתי בעצמי. הכל כמעט תי

 יצא בסוף אבל מ״ר, 135 התחלה
.״180 לי

מ לארץ אמיר הגיע 19 בגיל
 אמזלג. ז׳אק יעקב אז ושמו מרוקו׳

 אך מישפחתו, שם את עיברת כאן
 נעלם. העברי הפרטי השם דווקא
אמיר. ז׳אק לו קוראים כולם
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