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אוון: אהרון

נסיס של ״המועמד
[אוויר אליהו היה גאון

 יהיח מי מתקרב. בכנסת החסאיות הבחירות מועד
 חיים או אילון מנחם הפרופסור — יסראל מדינת נשיא

 המחוות אלה הקטנות, המיפלגות יקבעו ברגיל, חרצוגז
לשידחמאזניים. את

המועמ משני איש באשר תמ׳׳י, תצביע מי לטובת
 תתמוך שתמ״י אומרת, הרכילות ז ספרדי אינו דים

 המשפחתית קירבתו בגלל רק ולוא הרצוג, בחיים
 גאון, גיסים גאון. ניסים בשווייץ, היושב למיליונר
 מדינת- נשיא של המחותן להיות משתגע אומרים,
רבים. בסנטימטרים שלו האגו את יגביה זה ישראל.
 החלטת על להשפיע גאון ניסים יכול כמה עד
אוזן. אהרון שר־העבודה״והרווחה, את שאלתי תמ״י,
 הרצח: חיים של שמו לדוברה האם •
 על השפעה תהיה גאון ניטים של לכתו נשוי

? הנשיא כבחירת החלטתכם
 הנושא שלנו. להחלטה קשר שום לזה אין לדעתי לא,
 בזכות טוב מועמד הוא הרצוני חיים חועלה. לא אפילו
 הקשר את צריך לא הוא מספיק, מוכר הוא עצמו,

 הרצוג חיים את הכרתי למשל, אני, לגאון. המישפחתי
גאון. ניסים את שהכרתי לפני

 אצלכם להתערב גיסה גאון. גיסים •
הרצוג? לטובת

 חיה הוא שבועות, שלושה לפני לנו שהיתה בשיחה
 הפדרציה כל — הוא רק לא נאווי. אליהו של נלהב תומך

הספרדית.
 וכנו לספרדיה נשוי שהרצוג העובדה •
1 אתכם תנחה לספרדיה נשוי

הצלחתי. ולא גרמניה, ילידת שאשתו אחד הצעתי אני
 ענייני. מאוד יהיה השיקול שיקול. יהווה לא שזה כך

 אבו־חצירא אהרון של בראשותו נתכנס החמישי ביום
ונחליט.

 או כאילן — אכו־חצירא תומך כמי •
בהרצוג?

איתו. דיברתי לא עוד יודע, לא
 הנשיא אצל תמ״י מחפשת תכונות איזה •
? מדינת־ישראל של הבא

בעיניי. לפחות — טובים המועמדים שני האמת, למען
 שדיעותיו איש־ציבור ידוע, אדם לטובת שיקול פה יש אך

אנונימי. כמעט שהוא אחד מול ידועות,

ת מי ל אלוני: שו

הן שרה ״אם חהיה וו
אשה! רא אני ־ שו
 התנועה טל בהפגנה צויין הבינלאומית האטה יום

 נוספים אירועים ובטני הכנסת מיטבו ליד הפמיניסטית
בעי העיתונאית טל תפקידה נוטא על סימפוסיון —

 ״נוגה״, הפמיניסטי העיתון על-ידי שאורגן תונות,
בירוטלים. ״פלאזה״ במלון שהתקיים ובנס

זכו בהגנת ואינטנסיבי חשוב תפקיד שממלאת מי
 אלוני. שולמית חברת-הבנסת היא האטה, טל יותיה

 מטיחה לי מסתבר אותה, פוגשת שאני פעם בבל אך
 בפעם בתחנות־רוח. להיאבק ממשיכה הגברת בי איתה,

 שהיא מרגישה שהיא לי אמרה שוחחנו, שבה הקודמת
שה אמרה, הפעם היורדות. המדרגות במעלה עולה

 זקוקה שהיא גדולה, כל-בך במהירות יורדות מדרגות
מטאטא. של למקל
כעת? נאבקת את מה על •

 עובדת באשה מכיר אינו מס־הכנסה שחוק יודעת את
 עורכת- ואשתו קבלן הוא גבר אם מישפטית? כאישיות

 להגיש חייב בעלה איש, עשרה של מישרד המנהלת דין,
 היא ואם לערער, יכולה לא היא שלה. הדו״ח את גם
לדין. אותה מעמידים — לבעלה דו״ח מוסרת ל£

 כל אותה, ומשכירה שלי בכסף דירה קונה אני אם
 מחזיקה שאני פניירוודערד או משכר־הדירה ההכנסות
שלי. לא בעלי, של מס־הכנסה לצורך נחשבים

 לבעל, שייכים האשה של צאן־ברזל מנכסי הפירות כל
!שנה מאתיים לפני כמו בדיוק

 יראה שהבעל כך החוק, את לשנות מבקשת וכשאני
 חוק לחוקק ״אי־אפשר לי: אומרים התיק, את לאשתו

ז״ פילגש לו יש אם ומה כזה,
כזה? דבר לך אמר מי •

ואחרים. קופמן ועדת־הכספים, חברי
 חא■ ועדת־־הכספים וחברי קופמן חיים •
הבעל? של לפילגש גים

לפילגש. דואגים היו מילא לבעל. דואגים הם לא,
 וזקוקים כרם שמגדלים 50 בגיל גברים שיש יודעת אני

 הזקוקות 40 בנות נשים שיש יודעת גם אני לפילגש,
 מאהב, להחזיק לאשה מתחשק אם למה, אז למאהב.

 משורר? באיזה לתמוך לה בא אם ומה לה? אסור
מישפטית? כאישיות מוכרת לא היא מדוע
 אכל לעצמם• דואגים ככנסת הגכרים •

? במאבקך לך עוזרות לא הן הנשים, עם מה
עלא־כיפאק. הן נמיר ואורה אשל תמר ארד, נאווה

 עברה היא אז מיניסטר, להיות רוצה דורון שרה אבל
הימני. לצד

 לזכויות קשורים שמאל או ימין מה •
 שוביניסטי יותר הוא הימין האם האשה,

? מהשמאל
 את לדתיים. להתחנף צריכה שהיא זה וגם זה גם
 מגישה אני נשים, לענייני שרד, תהיה היא שאם יודעת,

אשה. לא שאני פטיצייה
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לתקן!״ יכולים לא
 ש- חידיעה פירסום בעיקבות שהתחוללה הסערה

 ישראל של שמה את הוציאו האוסטריים נתיבי-האוויר
 — בפעם — מוכיחה הכרטיס על המודפסת מהרשימה

 אנו שבה הרגישות אווירת רבה מה — כמה יודע המי
 אלי האוסטרים, נתיבי־האוויר למנכ״ל טילפנתי חיים.
 ושאלתי צבר, גם אלא ישראלי, רק לא שהוא מסר,
:אותו
 חגתי־ מרשימת ישראל שם הוצא מדוע •
הכרתך? של כים

 מחו״ל, בערב אתמול חזרתי לך: לספר מוכרח אני
 של שמה כי ידיעה שמעתי במכונית הביתה ובדרך
 שנסע לידיד אמרתי קל״מ. חברת מרשימת הוצא ישראל
 קל״ם, למנכ״ל כעת תהיה עבודה כמה אה, או איתי:

 אלי טילפנו בבוקר למחרת הסיפור. את להסביר שיצטרך
 שם הוצא בחברה אצלנו שגם ידיעה שיש לי וסיפרו

ישראל.
 למדינות־ הטסות בעולם, חברות־התעופה לכל הביטי,

 המתפרסמות אותן — רשימות שתי יש ולישראל, ערב
 ך— כרטיסי על המתפרסמות ואותן בעולם, הנתיבים בכל

 לא שעליהם מצריים, למעט למדינות־ערב, הנוסעים
המדינות. אותן דרישת פי על מדינת־ישראל, שם מופיע

האוסט שנתיבי־האוויר חגיגית לך להבטיח יכול אני
 ישן עניין זה מרשימתם. ישראל שם את מחקו לא רים

חידוש. שום בזד, אין וידוע.
 ובסערה התעורר, זה כך, אם מדוע, •

עכשיו׳. דווקא כזאת,
 לאתונה מניקוסיה שלנו לטיסה שעלה מסויים נוסע

 תשאלי עכשיו ברשימה. מופיע אינו ישראל ששם גילה
 מכיוון מופיע? לא שמנו לניקוסיה בטיסה מדוע אותי:

 תקחי שלא מקווה אני לג׳דה. ממשיכה הזו שהטיסה
 מחולל, אחד שטיפש מה אבל אישי, באופן זה את

לתקן. יכולים לא חכמים חמישים
 בווינה החברה למישרדי דיווחת אתה •

כארץ? עורר שהעניין הסערה על
 אני טלפונים. יקבלו הם שגם לעצמי תיארתי בוודאי.

זה. בעניין טלפונים 20מ־ יותר עכשיו עד קיבלתי עצמי
 לארצות־ נכנעות חכרות־התעופה מדוע •
? ערב
כניעה. לא זו
זה? את מגדיר אתה כן, אם איך, •
 אם אליה. טס שאתה מדינה של דרישה קיום זה

מק על פירסומים להכניס עלינו תאסור מדינת־ישראל
 קיום אלא כניעה תהיה לא וזו דרישתה, את נכבד סיקו,

 אנו מסויימת, למדינה נוסעים שאנו ברגע הוראה.
 המגיע שתייר יודעת את לחוקיה. להישמע חייבים

 חותמת מקבל בוויזה יוחתם לא שדרכונו ומבקש לישראל
 מדינת- כזה במיקרה האם אוסרת, את מה אז נייר. על

למשל? אמריקאי, תייר של לדרישתו נכנעת ישראל


