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שה ן ר׳ ״?  להאמי
לתפקיד!״ שנבחרתי

ל ד ת ש א ת ״ ו י ה  ל
טובה!״ אשת־נשיא

ר ו ז ח ל . ד , מ ל  ל
באוניבוסיטה!״ בשקם

 לא בהרצליה-פיתוח 49 בזל ברחוב לבית מחוץ
 רמז היווה שם שהוצב שוטר ורק רב, המון התגודד
 הרצוג וחיים אורה חבית. דיירי בחיי שהתחולל למהפך

 תפקיד בין הבדל יש זאת ובכל אלמוניים, אגשים אינם
 באומות ישראל ושגריר חבר־כנטת הלאומי, חמטביר

 את שאלתי מדינת־ישראל. נשיא תפקיד ובין המאוחדות,
חרצוג: חיים

 שנבחרת אחרי רגע שרגיש אתה איך •
ץ מדינת־־ישראל כנשיא לשמש
 שנבחרתי להאמין לי קשה זה. את פעכל לא עדיין אני

 זה את שארגיש לעצפי פתאר אני נכבד. כל־כך לתפקיד
 הרגשות את לנתח מכדי מוקדם כעת יפים. כפה בעוד
שלי.

יפה, לאיץ־ישראל המועצה נשיאת הרצוג, אורת
 שנתנה הראיונות את גם עיתונאים. אחרי משתגעת לא

 מרובה, בקמצנות נתנה בעלה של מועמדותו בתקופת
 בביתה, אותם לערוך השכימה לא ואופן פנים ובשום

 את מפנה נבון אופירה שבתל״אביב. במישרדה אלא
 הנשיא שרעיית שחושב מי הרצוג. לאורה מקומה
 בעלה, של בצילו שתחיה אנונימית, דמות תחיה החדש

 אבן, אבא לא אמבש. לבית הבנות את מכיר אינו
 אי־פעם הצליחו הרצוג חיים ולא טוזי, של בעלה
 וסוזי אורה האחיות מנשותיהם. ההצגה את לגנוב

 שעם אומרים עצמה. בפני אישיות הן לחוד, אחת כל
 בבית חדש עידן יתחיל לתפקיד חרצוג של כניסתו

אז: ועד ונראה, נחייה הנשיאות.

ז להיות רמה את אשת־נשיא איזו •
טובה. אשודנשיא להיות רוצה אני

? הציבורית פעילותך על תוותרי האם •
 בעבודה גם לעסוק יכולה לא נשיא של אשתו ז מדוע
 שני בין לשלב אשתדל ואדרבא, אדרבא ? ציבורית
 לעשות ואשתדל טובה אשת־נשיא להיות אשתדל הדברים.

יותר. עוד טובה ציבורית עבודה

 העברית באוניברסיטה מתקיים בערב החמישי ביום
 יסודות חוק בקורט מתקדמים לתלמידים סמינר

במישפט. הצדק :ההרצאה נושא תש״ם. המישפט
להיות היה יכול הוא אלון. מנחם השופט המרצה:

 הזו ההרצאה אולי יודע מי ואז ישראל, מדינת נשיא
 פרש ואגב, מתקיימות. היו לא אחרות והרצאות
 האר של המילואים כרך יצא אלה בימים פיקנטי:

 השופט של בחתימתו ערך ובו העברית, ציקלופדיח
״הפלה״. :הנושא אלון. מנחם

 אשתו אמרה חרמה, המישרה את שהפסיד אחרי
ז הוא חש איך הקלה. חשה שהיא

ז עצוב אתה האם אלץ, השופט כבוד •
 פועפדותי את לאשר הסכמתי כאשר לא. ז עצוב

 ידעתי אבחר, אם אבחר. שלא או שאבחר שאו ידעתי
 קשה אך מוכן, הייתי לזה השיפוט. על לוותר שאיאלץ

 ־ אני לכן באוניברסיטה. תלמידיי על לוותר לי היה
 באוניברסיטה וללמד לחזור יכול אני כעת כי מאושר,
בשקט.


