
 מגלה מקרוב מבט
ת ההבדל. א

 טיסות יותר חדשים. מטוסים יותר יעדים, יותר יותר. נותנת לופטהנזה
 לב. תשומת ויותר המשך טיסות יותר בזמן. בדיוק היוצאות

בפחות? להסתפק למה

במדינה
)35 מעחוד (המשך

 'הסקרים על וייס שבח פרופסור
 לצורך תלמידיו, בין עורך שהוא

 הוא שבהם פוליטי, ספר כתיבת
שא שבוע מדי לסטודנטים מציג
 הבחירות לתוצאות הנוגעות לות

 ולפעילותה. העשירית לכנסת
 כמועמד שבוע לפני שנבחר וייס,
לכנ בחיפה העבודה מיפלגת מחוז

 מיב־ בשלוש מלמד העשירית, סת
השבו הסקרים את ועורך ללות,
 תלמידיו. 300 בקרב שלו עיים
 למיש־ הפקולטה תלמידי הם הללו
 החוג תלמידי בתל־אביב, פטים

חי באוניברסיטת המדינה למדעי
המ למדעי בשיעור ותלמידים פה

בחיפה. בטכניון דינה
לתל וייס שהציג האחרון, בסקר

 בין לבחור מהם ביקש הוא מידיו,
 ראשי מבין שהרכיב צוותות שני

ה של הצוות הגדולות• המיפלגות
 פרם, שימעון את שכלל מערך,

ך וחיים ברלב חיים אבן, אבא  ב
 של ביתרון זה בסקר זכה שחר,
הלי של הצוות על-פני אחד אחוז
 יעקב בגין, מנחם את שכלל כוד,

 לוי דויד ארידור, יורם מרידוד,
 לבדוק ניסה וייס שמיר. ויצחק
 יצחק של צירופו משפיע כיצד
 התוצאות, על המערך לצוות רבין
 של לתוספת זוכה שהמערך ומצא

 צירופו מוסיף זאת לעומת .70/0
הלי של לצווח תמיר שמואל של
זו. למיפלגה 2/״0, כוד

פעי קטנות סיעות נציגי
 שהציג נוספת, שאלה יותר. לים
 של למקומה נגעה לתלמידיו, וייס

 שעל ביקש הוא במערך. מפ״ם
ה התלמידים רק ישיבו זו שאלה

שהיו אלה או במערך, תומכים

וייס חוקר
גורעת! מפ״ם
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והתנצלות ■נחשה
מה ״להתגרש לכתבה [המשך

 הזה״ נ״העולם שפורסמה עץ״,
 הזה״ ״העולם מבקש ),22;

 קיבוץ חבר עורך־הדין כי רגיש
 מכחיש בכתבה, הנזכר ,0|קי

 שייחסה הדברים את תוקף ן
 דבר בהם רואה פיק, לאה

 הדברים כי ואומר מוחלט ןר
 לא מפיו, כביכול על־ידה, •טטו

 במפורש לא מעולם, על״ידו זרו
במשתמע.

 והאח- הזה״ ״העולם ■וערכת
ה על בזה מתנצלים לה ם
 לעורך־הדין שנגרמו והנזק לה

 ש- כך ועל הנ״ל, הפירסום ג
 את לקבל מבלי נעשה רסום

פיר טרם עורך־הדין של בתו
הכתבה. ו

 שלישי ביום כבר
את להשיג תרכל

היה 0!העוו
ח ם1 ק י ר * 1 בחנו

ת״א 190 דיזנגוף רוז׳
חצות עד פתוח

 מפ״ם נמצאה אלמלא בו תומכים
 מעניינת: היתד! והתוצאה בתוכו,

 מוסיפה אינה שמפ״ם בלבד זו לא
 ממנו! גורעת אף היא — למערך

 יכולה היתד. וייס של תלמידיו בין
נוס 7ס/0נד, לזכות העבודה מיפלגת

 את אליה צירפה אלמלא פים
וייס. של חישוביו על־פי מפ״ם,
 שאלה גם לתלמידיו הציג וייס
 הבולטות לחברות־הכנסת באשר

 הן אלו כי השיבו והללו ביותר,
 אורה אלוני, שולמית כהן, גאולה
 אלמחלינו. ארבלי ושושנה נמיר

ה חברי־הכנסת מיהם השאלה על
 תלמידיו השיבו ביותר, פעילים

 (מפד״ל), מאיר בן יהודה :וייס של
 (של״י), פעיל מאיר אבנרי, אורי

 ישראל), (אגודת לורנץ שלמה
אלו שולמית (התחיה), כהן גאולה

 שחל משה שריד, יוסי (ר״ץ), ני
(שי וירשובסקי ומרדכי (מערך),

 הם התישעה מבין שישה — נוי)
ה בכנסת קטנות סיעות נציגי

סי מייצגים שניים ורק תשיעית,
גדולה. עה

 חברי־הכנסת מבין אחד לא אף
 זאת, ברשימה מופיע הליכוד של

 (יחסית הרבה הפופולריות על־אף
 שלה הכללית) הסקרים לאוכלוסיית

 להרכבת הליכוד של הצוות זוכה
וייס. של תלמידיו בין הממשלה,
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