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 יצחק של בממשלתו שר־התחבורה היה יעקבי גד
 הכנסת. של ועדת״הכלכלה יושב״ראש הוא והיום רביו

 מפלגת- יושב־ראש ביו השיחות עלו כאשר השבוע,
 שר- לתפקיד שלו המועמד לבין פרס, שימעון העבודה,
 גד של שמו הועלה שירטון, על לווינסון, יעקב האוצר,
שר״האוצר. לתפקיד אפשרי כמועמד יעקבי
 להיות רוצה אתה יעל,כי חכר־הבנסת •

? שר־אוצר
 לראשות המועמד לבין שביני עניין שזה חושב אני

 עוסק שאיננו למישהו, אמרתי לא מעולם הממשלה.
בה, למלא חצה אני תפקיד איזה הממשלה, בהרכבת

ץ זאת וכבל •
 שלו, ביוזמתו פרס, שימעון לבין ביני שימות היו
 בממשלת שר־אוצר שאהיה אפשרות הסתמנה שבהן שיחות

העבודה.
 אתה שר איזה שר-אוצר, תמונה לא אם •
לחיות? רוצה
 שר־אוצר אהיה לא שאס אפשרות העלה פרס מר
התעשייהיהמיסחר־והתיירות. כשר אשמש
 לוויכסוד יעקב מתנגד לדעתה מדוע, •

העבודה? של העתידה לממשלה לצירופך
 אמר לא הוא מתנגד. הוא לעשות, מה אז טוב, נו,

 הממשלה, את מרכיב לא גס הוא אבל מתנגד שהוא לי
נכון?
 ל־ להכתיכ שר־אוצר יכול לדעתך האם •

שרים יהיו מי ראש־הממשלה ש האחרים ה
והכרה? בלבלה נושאי על יופקדו
 שר לתפקיד אפשרי מועמד או שר שאף חושב אני

באחריס. הקשורים תנאים להתנות יכול אינו
 ש• כממשלה שר להיות תסכים האם +

? שלה שר-האוצר הוא לווינסון
 מהמועמדים אחד שאף מקווה ואני תנאים מתנה אינני
זאת. עושה איננו שרים לתפקידי האחרים

 כמועמד כלומנטל נפתלי על דעתך מה •
שר־האוצר? לתפקיד

הצימר. של עניינו איננה היא אך אישית, דיעה לי יש  ארידור שיורם האפשרות על דעתך מה •
הבחירות? אחרי שר-האוצר יהיה

 בגלל אלא אישית. אותו שולל שאני משוט לא שלילית,
מכהן. חוא שבה הממשלה של המדיניות את שולל שאני

תנגבי: צחי

הטודנו, ,,אנחנו
נשברה!״ השביתה

 ח׳׳כ התחייה מנהיגת אמו, של הבן הוא הנגבי צחי
 כי כולם חשבו זה בגלל לעשות. מה אין כהן, גאולה

 אשר עד בטלפון מרצים הטרדת של ההמצאה את
 המציא שביתתם את להפסיק ויחליטו מדעתם ייצאו
 היתה לא זו המצאה בחיים. הפתעות יש אבל הוא.
הסטו אגודת יושב־ראש שפרנט, יקי של אם כי שלו,

הת יושב״ראש חיותו בתוקף צחי, באר־שבע. של דנטים
 הלכה ההצעה את מימש בישראל, הסטודנטים אחדות
למעשה.

ההטרדות? את כיצעתם איך •
 של מיספרי־טלפון הקמפוסים בכל לסטודנטים חילקנו

 ולהגיד היום שעות בכל לטלפן מהם וביקשנו מרצים,
עליהם. חושבים הם מה למרצים 5 ׳למשל מה, כמו •

 או חמור, אתה למרצה להגיד שצריכים אמרנו לא
 :שיגידו אמרנו כר. חושבים אס אפילו אידיוט, אתה

 עליהם לומד שאני והצמחים בוטניקה לומד אני ״שלום,
 יש שבועיים ובעוד העונה, נגמרה כי צומחים, לא כבר

 לומד אני ״שלום, שיגידו: אמרנו עליהם.״ מיבחן לי
 שווים לא כבר עליהם עובד שאני והניסויים ביולוגיה

נמסו.״ המבחנות בתוך החומצות כי כלום,
 הכיתה לטלפן כסדר שזה חושכ ואתה •

 כשזה נם עכודה כענייני איתו ולדכר למישהו
שלו? כראש לא

הסתיימה. השביתה — ועובדה בסדר. שזה בטוח אני
ההטרדות? כגלל •
 הרבה עוד לוקח היה זה אחרת ההטרדות. בגלל רק

עזר. שזה עובדה זמן.
שלך? התא מונה אנשים כמה •
פוליטי, מאבק לא זה חשוב, זה מה אבל אנשים. 30

 שכר־לימוד ועל בחינות ועל לימודים על מאבק זה
שמתבזבז.

שלך? מהג׳וכ מבסוט אתה !•
איך. ועוד

כחודש? מרוויח אתה כמה •
ברוטו. לירות אלף 19
זה? כשכיל עוכד אתה שעות וכמה •
שעות. 16 כשכוע? •

ביום. צוחקת. את
לומד? אתה מתי •

הזה. העניין עם מסתדר אני
 את קצת מזכיר שאתה חושב לא אתה •
שלך? אסא

מזה. מבסוט הכי אני םזו/ מבסוט אני

ץ: מיקי בי ברקו

צריו הייתי לא
השבוע! לשחק

 עלה הישראלי, הכדורסל תיקוות גרקוכיץ׳, מיקי
 לבוש מעלות, 38 של בחום שעבר החמישי ביום למיגרש
 שיחק לא שלו. המפורסמת לגופיה מתחת בחולצה

 את להציל כדי הדגל אל ונקרא הפותחת בחמישיה
הלאומי. והכבוד מכבי

שלומך? מה מיקי, •
 כדורים, בולע במיטה, שוכב רע. מרגיש אני רע,

זיפת. מרגיש ■מזיע,
? יהיה מה •
 ברצינות, יותר עצמי את לקחת צריך אני יודע, לא
 לא אז לאחור חושב כשאני בכלל, שלי. לבריאות לדאוג
 הייתי לא המיגרש. על כשעליתי הנכון הצעד את עשיתי
 יותר, אותי החליש רק זה בוסנה, נגד לשחק צריך

 מייד רצתי והרוס. חלשלוש הייתי מהמיגרש כשירדתי
 אני ממנה. יצאתי לא ולנרד למיטה ונכנסתי הביתה
 שאני מרגיש אני לכושר. שוב ולהיכנס להבריא מוכרח
להיות. שיכול ירוד הכי בכושר
? המיגרש על החמישי כיום הרגשת איך •

מודאג. להיות תתחלתי הראשונות הדקות עשר אחרי
̂  לא אנחנו השנה בכלל, מכבי. של היום היה לא זה

 מישחקים ואין קשה, הוא מישחק כל כל־כך־טוב. משחקים
קלים.
 מה שתשחק? חשכת למיגרש כשהגעת •
כראש? לך היה

 חולה. הייתי ימים שבוע בכלל. אשחק שלא קיוויתי
 { לעלות פנימי דחף לי היה התוצאות לוח את כשראיתי

 כמו הרגשתי המצב. את להציל ולנטות המיגרש על
 שאני ידעתי ההגיון. על שליטה לי היתה לא מכונה.

המיגרש. על לעלות חייב  אילו גם מישחק כאותו משחק היית •
? חולה יותר היית
 קודח. הייתי אם וגס חום מעלות 40 לי היה אם גם

 על עמד הקבוצה של הגורל חשוב, היה הזה המישחק
 למכבי נותן הייתי ולא לזה חיכיתי השנה כל המאזניים.

ה טוב משחקת לא שמבכי אומר אתה •להפסיד.
 שזה באוהדים, קשור שזה חושב אתה שנה.
השנה? פחותים ותופעותיו שהעידוד מפני
 וב־ במאמן קשור זה באוהדים, בכלל קשור לא זה

שחקנים.
״ טוב, די אינו שהמאמן מתכוון אתה •

קליין? מראלף טוב פחות או
 חדשה שיטה לו יש אבל טוב, פחות שהוא אסרתי לא

 ביכולת פוגם וזה אותה, מכירים לא עדיין שהשחקנים
המישחק.
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