
 2 — לחבריו לויאליות
6 — הליכות נועם

 אמן־ההישר־ הוא הערמומי בורג
 חוץ לויאליות, של שמץ בו אין רות.

לעצמו. מאשר

 חנם״ נחשב ,אינו

 ,סימנט׳ הכי ..לא

 גווע״ ש3מ .,שו

 לויאליות״ הונה ..אין

 טימס״ מנא״יניק .,הוא

 וגישות״ כל ״חסו

 מעצמו״ מאוו ..מחצה

ויכווניקית״ זאת ״בכל

 החינור הרס שהיא לשיטתו, כמובן,
 כחבר זאת, עם בישראל. ההומאני

 יותר ואפילו שפוי, יותר הוא קבינט
 כאלף מעיד וזה חבריו, מרוב הומאניסט

הזאת. הממשלה של דמותה על עדים
 לחבריו, לויאליות הרבה לו אין
 ברור. אינו לעתיד הפוליטי וגורלו
 בחברו בגד בורג, על־ידי היטב תומרן
נטויה. היד ועוד בן־מאיר, יהודה

אוזן אהרון
והרווחה העבודה שר

תוניס) ,1924 (יליד

5 — השכלה

 7 — אינטליגנציה
 5 — הומאניות

 4 — תיטקוד
 5 — מדינית שטיות

 4 — לחבריו לויאליות
5 — הליכות נועם

 כל כמו משכיל. מאשר פיקח יותר
 הנוגע בכל מאוד לוקה בתמ״י חבריו

בטוהר־מידות.
המת במידה ועדתי פרוטקציונר

לגזענות. קרבת
 בחינות, מהרבה טיפוסי מפא״יניק

 בזמנו היה התיפקוד. מעניין חוץ
 כשר־עבודה־ אבל טוב, שר־חקלאות

גרוע. ממש הוא ורווחה
 המנוהלת, במיפלגתו, יחסית מבודד

 אבו־חצירא, אהרון אנשי על־ידי כולה
 עתיד לו יש אם לדעת קשה ולכן

ספק. פוליטי.

נאמן יובל
המדע שר

תל־אביב) ,1925 (יליד

 +9 — השכלה
 9 — אינטליגנציה

 1 — הומאניות
 3 — תיטקוד
 1 — מדינית שטיות

 4 — לחבריך לויאליות
5 — הליכות נועם

 שלו הנמוך מהציון יופתעו רבים
 ממנו ציפו שרבים נאמן, בתיפקוד.

 אדישות מגלה המדע, קרן את שירים
 בהתנחלויות, קשור שאינו נושא, לכל

 דווקא טריטוריאלית. בהתפשטות או
ל התקציבים הופחתו כהונתו בעת

 טכנולוגי, פיתוח ולכל מדע, מוסדות
 הירוק. הקו בתוככי במיפעלים שקשור

 הרפ״יס- הביצועיסטית המסורת איש
 מינהלן היותו עובדת את הוכיח טית,

 ורק אך המעוניין ושר, בלתי־מוצלח,
 לענייני הוועדה כיו״ר שלו, בפונקציה

התיישבות.
 עולמי, שם בעל מדען הוא נאמן

 סטריינ־ ד״ר לכינוי בכדי, ולא שזכה,
 קובריק סטנלי של סירטו ג׳לאב(גיבור

 את להכחיד שרצה מטורף, מדען על
גרעינית). בשואה העולם
 הערבים. בנושא הומאניות כל חסר

 ״בלי אבל גירושים, בעד ריעות הביע
כך.״ על מיותרים דיבורים

 ממש מדינית שפיות מבחינת
 שרון. אריאל בחברת הטבלה, בתחתית

 יהיה ניצי, רעיון בכל נלהב תומך
 ביותר הקרוב הדבר שיהיה. ככל מטורף

הישר בפוליטיקה חילוני לחומייניזם
 ובין בינו מסויימת הקבלה יש אלית.
 שר־הביטחון על־ידי טופח נאמן שרון.

 ראש־ של בממשלתו פרס, שימעון
שרון. את שטיפח רבין, יצחק הממשלה

דורון שרה
תיק בלי שרה
ליטא) ,1922 (ילידת

 6 — השכלה
 ד — אינטליגנציה

 5 — הומאניות
 5 — תיטקוד
 5 — מדינית שטיות

 5 — לחבריה לויאליות
ד — הליכות נועם

 שאר לכל יחסית סימפאטית, דמות
 הפנים־ בתככים מעורבת די השרים.

הנסבל. בגדר עדיין אבל ליבראליים,
 ליכודניקית, זאת בכל היא דורון
 בגין. מנחם של עיוורת מעריצה

 סביבו, החנופה פסטיבלי בכל השתתפה
ההתפטרות. ערב

 בגי- על הצורך די מגינה איננה
 לנושא יחסה הנשים. ועל המיעוטים

 טוב יותר שהוא למרות הדתית, הכפייה
 את מצדיק אינו עדיין חבריה, של מזה

שלה. במיקרה גם ליבראל, התואר
 ביותר הנמוך הכללי שהציון דומה

עצוב. הומאניות. בנושא דווקא הוא
■ ברעם חיים

 ארם של שליו, חוש־הומור לו יש
 אינו מעצמו. מאוד ומרוצה מדי, שבע

 טרגדיות אפילו דבר. משום מתרגש
 שגרמו והאסונות הקורבנות לבנון,
 ולהפגין, לרחוב לצאת אברהם, לבנו,
לו. הזיזו לא פשוט

 ב־ יתר־על־המידה מתאמץ אינו
 במסיבת־ עצמו את ביזה מישרדיו.

 יונה לכידת אחרי שערך העיתונאים
 גרינ־ אמיל ברצח הנאשם אברשימי,

 והתככים השחיתות פשו בימיו צוייג.
 מצבם התדרדר במישטרה, ההדדיים

ה גברה בבתי״הכלא, האסירים של
 במישרד־ הלא־היהודים נגד אפליה

הדתות.

 היא לו המיוחסת המדינית השפיות
 פוליטית ש״מבחינה לומר נוהג יחסית.

 כלכלית- ומבחינה מהמרכז, ימינה הוא
 בכל שטויות. ממנו.״ שמאלה חברתית
 לניצי בעצם, קרוב, הוא עמדותיו
ועליהם. עליו הכל אומר וזה המערך,

המר זבולון
והתרבות החינוך שר

חיפה) ,1936 (יליד

 7 — השכלה
 7 — אינטליגנציה

 5 — הומאניות
 7 — תיטקוד
 4 — מדינית שטיות

 4 — לחבריו לויאליות
6 — הליכות נועם

כשר״חינוך, טוב מתפקד המר

: ה ל ש מ מ י ה נ ו י ר צ מ נ
)25 מעמוד (המשך

 5 — אינטליגנציה
 4 — הומאניות

 5 — תיטקוד
 +4 — מדינית שטיות

 5 — לחבריו לויאליות
3 — הליכות נועם

 טיפוסי. די ותיק, חרותניק
 מרוב שפוי יותר קצת מדינית מבחינה

 פעם לא תמך ובזמנו חרות, שרי
 עם וייצמן. עזר של המדיניים במהלכיו

 במיוחד, אמיץ לא זהיר, איש הוא זאת
 את לסכן דעתו על כלל עלה ולא

 עד בווייצמן ולתמוך שלו, הקאריירה
המר. הסוף

 שלו, האנוש ביחסי סימפטי הכי לא
 יריבו המערך. אנשי על־ידי שנוא

 מצא, יהושע ירושלים, בסניף הניצחי
 ממנו, קולות יותר לגרוף הצליח

חרות. במרכז בבחירות
 במשך לשמור המנסה קלאסי, עסקן

 ירושלים בסניף מעמדו על רבות שנים
 מאניפולציות באמצעות הבעייתי

מפא״י. מישטר את היטב המזכירות
 מישרים בתוך גם מפא״יניק הוא

 כמעט אבל רע, לא בכלל טר־תחבורה
 פוליטיים. הם במישרד מינוייו כל

 חרות עסקני 90 שהחדיר בכך מתגאה
מישרד־התחבורה! למנגנון

גרזפר פסח

שר״החקלאות
תל־אביב) ,1924 (יליד

 3 — השכלה
 4 — אינטליגנציה

 4 — הומאניות
 4 — תיטקוד
 4 — מדינית שטיות

 4 — לחבריו לויאליות
4 — הליכות נועם

 נמוכה ברמה שר הוא ״פייסי״
 לממשלה יחסי באורח אפילו :יותר,
 אינו השכלה, מכל נעור איש :זאת.
 תיחכום בו אין אירופית, שפה אף ורע

 אינו שלו האיכרי וחוש־ההומור עידון,
גסות־רוח. על זחפה

 בכל קשות האשמות נגרו הוטחו
 וטוהר־מירות. לפרוטקציוניזם ־,נוגע
 לו, החניפו שלא פקידים זדיח

 כלפי רגישות כל ובחוסר :נוקשות,
 חזק גב לו יש ציבורית. :יקורת
 שמרן, קיצוני, נץ הוא גרופר :!מודעי.

 תקופה מכהן מובהק. אנטי־ליבראל
 אבל כשר־החקלאות, יחסית קצרה

 מאין גרוע שר שהוא סבורים זומחים
 לציון סעיף באף הגיע לא *ו.4|

).5(בקושי״ ״״׳ספיק

שזסטק אליעזר
שר־הבריאות

פולין) ,1911 (יליד

 +4 — השכלה
 4 — אינטליגנציה

 4 — הומאניות
 4 — תיטקוד
 3 — מדינית שטיות

 4 — לחבריו לויאליות
7 — הליכות נועם

 שר־בריאות אבל חביב, דווקא איש
 שביתת־הרופאים בתקופת גרוע. ממש
האפשריות. השגיאות כל את עשה

 הקיצוניים הניצים עם נמנה שוסטק
 שום לו אין בממשלה. ביותר

 בנושאים ענייני שיקול־דעת
 מצביע והוא פוליטיים־ביטחוניים,

 אינסטינקט לפי הקבינט בתוך
 הקיצונית האופציה כלומר אידיאולוגי,

נתון. ברגע הקיימת ביותר
 קונסטרוקטיבי, עבר יש לשוסטק

 הסתדרות ומטפחי ממייסדי כאחד
 השיכון ומיפעלי הלאומיים, העובדים

 לנושאים גישתו מבחינת חרות. של
26 . בני המפא״יניקים את מזכיר הוא אלה

ציפורי

קורם
 איש מסתתר זה מסווה תחת אבל דורו.
 התחומים. בכל הסוף עד ימני קנאי,

 בנושא יחסי פופוליסט
החברתי־כלכלי.

רג יזסף ס
שר״הפנים,

והדתות המישטרה
גרמניה) ,1909 (יליד

 9 — השכלה
 9 — אינטליגנציה

 4 — הומאניות
 3 — תיטקוד
5 — מדינית שטיות

גרופר

שוסטק




