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 חייב אני השחורים: תרים
ה בגלל ספרדי, מועמד להציע

ש לשמיים הזועקת דיספרופורציה
 עמדות כל על האשכנזית בשליטה

ביו מתאים גאון ניסים השילטון.
 את שיאסור בתנאי לתפקיד, תר

 — עדתיות מיפלגות של קיומן
 האשכנזיות המיפלגות 20 כלומר,

 היבחרו אחרי מייד ויקציב —
 דולר מיליון 50 של ראשוני סכום

 העוול לתיקון המדינה מתקציב
 עדות של הייצוג שבחוסר הפוליטי
בישראל. והפלסטינים המתרה

נבון: יצחק
1-*>

זוחליו איו
 חכר אלמוג, גיסים •

 רשות־ח־ של הרועד־המנהל
יצחק הוא שלי המועמד שידור:

בן־אהרון
ממנו. טוב מועמד מוצא איני נבון.
 ©ירפד וימר, ראובן •

 אני מקורי. משהו לי אץ מאי:
נבון. בעד

כהן: _ח״ם
נבוד משור

מיש©• לידסקי, נירה •
ת העליון השופט בעד אני :מני

שאק•
 חכם, איש הוא כהן. חיים בדימום—

 זכויות- להעריך יודע תרבות, איש
כבוד. שמעורר אדם הפרס.

 אודנו: ׳אנויס
א־פוליסי

 רזנש נורזוד, אריה •
 גדול חסיד אני :חיפה עיריית

 הוא אורבך. אפרים הפרופסור של
 המוסריות שאמוודהמידה איש
 ,פעולתו. כל את מדריכות ׳שלו
 המועיל את עשה הוא חייו בימי

 אומר אני פניות. ללא והנכון,
 מכיר שאינני למרות זאת, כל

אישית. אותו

בהן
ה ראש גולדמן, מיכה •

 כפר־תבור: המקומית מועצה
 אישיות הוא אורבך. בעד אני

איש הצדדים. שני על שמקובלת
 מקובל שהיה כפי א-פוליטית, יות

ה של כניסתו עד בבית-חנשיא,
לתפקידו. הנוכחי נשיא

 הלו: שימס
אמון יוצו
 שוויי־ (״דוביד״) דויד •
תל־אכיב: מבכי מאמן צר,

הרצוג

 הכי-מת- הוא הלל שלמה הח״כ
 שנים הרבה מעורה הוא אים.
 צריך עכשיו בארץ. שקורה במה
 שנוצרו הפערים על שיגשר אדם
 שורש שזה לי ונראה העדות, בץ

 להיות צריך הנשיא בארץ. הבעיה
 איש אמון, בו יתנו שכולם איש

 למלא שיוכל ומקובל, ישר הגת,
 יכול הלל התפקיד. את בכבוד

זאת. לעשות

בהו

 שסץ־רנה!: שלמה
ומנוסה לא
שח כר־שכיט, שלמה •

 יהיה שנשיא רוצה הייתי לא : קן
 פוליטית. מדי יותר המזוהה דמות

 תוסידד שלמה של ששמו שמעתי
אי אותו מכיר אני הוזכר. כהן

 אינו הוא חוכמה, בו יש שית:
 משכיל אדם הוא פוליטית. מזוהה
 עצבים מצויין, מזג בעל ונבון,
 איתו שבא מי שכל דומני טובים.
 אני בקיצור, בזכותו. ידבר במגע,

תוסיה־כהן. שלפה בעד
סאירד (״דוק״) זאכ •

גאון
רא־ של הפרלמנט איש כיץ,

: ן ו צי ל ־  שיצחק אתנגד לא שון
 אם אך קאדנציה. עוד יהיה נבון
ה מכל הכי-מתאים ברירה, אין

 מזה, חוץ תוסיודכהן. זה בחינות
ספרדי. גם הוא

י ג :1 צ ץ נ ו  ו

בנאם׳ לא
ה איש שי, שמואל •

 נבון. יצחק זה מתאים הכי רדיו:
 ממשיך. לא שהוא מצטער ואני
 למישטר גם מתאים היה הוא

 שהוא הגיוני גם וזה נשיאותי,
 הכי- הוא, לא אם אך זאת. יקבל

 יעבץ, צבי הוא לתפקיד מתאים
באוניברסי להיסטוריה הפרופסור

 משכיל, איש הוא תל-אביב. טת
יכול הוא פנאטי. לא תרבות, איש

 דיברתי לא אך לתפקיד, להתאים
 היה הוא אם יודע ואיני איתו

לכך. מסכים

:101151 חייס
סניגור!!תת

מ ידון,3עהך שלמה •
: טן פ מועמדים שלושה לי יש ש

ץ בי ס ליי
 הרצוג, חיים — הבא הדירוג לפי

 הכי בורג. ויוסף תוסידדכהן שלמה
 צריך הנשיא הראשון. זה מתאים
 ולכן היהודי, העם את גם לייצג

שמת מישהו לתפקיד למצוא יש
 הרצוג בחו״ל. אותנו לייצג אים
באו״ם. עצמו את הוכיח כבר

א: יעוואר ^ 
בנולצא אינו
 המנכ״ל ליכני, יצחק •

:רשות־השידוד של לשעבר

אליאב

 דמות להיות צריך אינו הנשיא
 לנו, שיש הערכים את המסמלת

 רוצים שאנחנו הערכים את אלא
 אלא שאנחנו, מה את לא בדם!

 להיות. צריכים שאנחנו מה את
מוע בסביבה מוצא שאיני מכיוץ

 שיענה מישהו אולי לתפקיד, מד
 ישראל הקריטריונים, על בעתיד
התפ את למלא יוכל שמו, נשיא
 ולתפקידיו לכישוריו באשר קיד.
 יהיה שתפקידו אסור הנשיא, של

 מצב זהו בלבד. טיקסי אופי בעל
ל לאפשר יש וחלול. מלאכותי

ח!!
ש חוקים לכנסת להחזיר נשיא
לו. נראים אינם

:בות ■וסך
סוס ■נורת

נצי תפר זלצמן, גבי #
:״אל־ עובדי גות ״ ל  שר- ע

 אני ביותר. המתאים הוא הפנים
 האינטליגנציה את מאוד מעריך

 בשפות. ובקיאותו חוכפתו שלו,
 ולא לליכוד לא שייך לא הוא

 לנווט בכישרון יוכל ולכן למערך,
 אם הגדולות. הסיעות שתי בין

 בורג יהודית, מדינה על מדובר
 אומר ואני לכך, מוצלח סמל הוא
ב טיסות על מאבקי למרות זאת

 סוף כל סוף מזה, וחוץ שבת.
שר. יהיה לא הוא

 :1ע! מאיו
מרבים אהד

 לשעבר נאדר, אריה •
 הקריטריץ הממשלה: מזכיר
 הנשיא כפול. להיות צריך לבחירה

 תנועת ואיש ספרדי להיות חייב
 400 בתנועה רואה אני החרות.

הדרישות. שתי על העונים איש

!בון

 לתפקיד מתאים שהוזכר, כהן, ח״כ
 שלי ברשימה גבוה במקום ונמצא

פרלמנטרי. עבר גם לו ויש
■ ציטרץ כן־ציון
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