
ב

בוחרים הם אומרות...מה הן אומרים...מה הם

 שטויות!בנללדא ,,איזה
רהחפטהיי שקלתי

 טועמו אהיה לו; ,.למוות
״ ! ו י ע ה ־ ת ו ש א ו ל

 באורח סקופ. חדש ערב למישדר היה החמישי ביום
 שר־המדע״והפיתוח, של כוונתו על שם הודיעו דרמאתי

מתפקידו. להתפטר פת, גידעון
אחר״ לשיחת־היום. והפכה כנפיים לה עשתה הידיעה

הפרק. על אחרים נושאים עלו כך
 להתפטר התכוון באמת האם פת, גידעון את שאלתי
ברעיון. שיחק שמא או מתפקידו,

 שטילפן ביריון איזה של מעשה־קונדס היה זה שטויות! איזה
 המועצה התכנסה שם מכפר״המכביה, — לי נאמר כך —

 בודקים לא האם מתפלא. אני חדש. ערב לאולפן הליברלית,
אותת מפרסמים בטרם כזד״ מידע

 והוא, החינוכית, הטלוויזיה מנהל לפני כך על התלוננתי
שכזה. לצון לחמוד החליט מי מושג לי אין כך. על התנצל כמובן,

מיפלגות
 הפתק בזכות גם השבוע לכותרות עלה שימך •

מודעי. יצחק נגד וייצמן, לעזר שכתבת המיסתורי
 לפני הזה, בהעולם פירסמת בעצמך את הרי פתק! איזה

 לא הפתק. את לראות דרשתי הזה. לסיפור הכחשתי את שבועות,
 עם הסתובב הוא קסטה. לו שיש טען מודעי אז פתק, להם היה
 את לשמוע ממנו שדרשתי עד הערב, כל מיסתורית קסטה איזו

 יום של מהדורת־החדשות בתוכה? דעתך, לפי היה, מה הקסטה.
לכן... קודם
 אפילו בך עלה לא שכאלה, מאורעות לאור •

 הירהור השמעת לא מתפקידך? להתפטר הירהור
מעמיתיך? אחד באוזני כזה

 אף שקלתי לא זאת: שתרגישי רוצה אני פיתאום! מה לא,
ברק) (דפנה מתפקידי! להתפטר אחת לשניה
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 החדש הרמטכ״ל בחירת על שר״וזגיטחון הודיע השבוע
 לוי, משה היוצא, הרמטכ׳ל כי נכתב בעיתונות צה־ל. של

עיריית״ירושלים. לראשות כמועמד עצמו יציג
 בבחירות יהיה דאשות־העיריה על בירושלים המאבק

מאוד. צפוף הבאות
 כמועמד עצמו הרואה נרקיס, עוזי עם לבדר ביקשתי

 ברשימה. הנוסף המתחרה על דעתו מה לראשות־העיריה,
המערך. מטעם להתמודד רוצים אגב, שניהם,

 או רוצה, שהוא מה בה לעשות יכול אחר כל חופשית. מדינה זו
עבורו. טוב שזה חושב שהוא מה

רב־אלוך. יתמודד באלון?, מולך, •
הרבה לזה יש המרים, את ופושטים הצבא את שעוזבים ברגע

ירושלים
 ברמטכ׳ל, תלוי הכל מדים. לובש כשאתה מאשר רלוונטיות פחות
 שבך תשכחי אל ראשות־העיריה. על יתמודד באמת הוא ואם

טוראי. רק היה גוריון
 ירושלים תושב שאינו שאדם כך על דעתך מה •
בעיר? מועמדותו יציג

 אני, בירושלים. לגור יבוא הוא הבחירות ועד מהיום אולי
הקבוצות. מירב של מועמד להיות כדי הכל אעשה העיר, כתושב

לרדין? סופית מתכוון אתה •
 קולק אם קולק. בטדי תלוי שלי התנאי אחד. בתנאי אבל כן.

מועמד. עצמי רואה אני ימשיך, לא אם בו. אתמוך ימשיך,
מי? מטעם •

אנטלר) (רונית רחב. ציבור ומטעם המערך מטעם

ה אוחרות...חה הן ...מה

אבידזר־הבהן: שנחאל
 לפניהם, מתבטל ,,נוס
המישפטילא?״ היועץ

 את לכבד אסור כי שקבעה עצומה, על חתמו רבנים 50
 המישפטי היועץ מילר. שושנה בעניין הבג״ץ החלטת

 להעמידם ולא זה, בעניין להחליט שלא החליט לממשלה
לשר־הדתות. זה בנושא הטיפול את העביר הוא לדין.

 הכהן, אבידור שמואל האורתודוקסי הרב את שאלתי
 עסקו אלה שרבנים חושב הוא אם כפר־שמריהו, של הרב

בהסתה.
 הם שטח. בכל החוק את עוקפים ממילא הם הסתה. לא זו

 ולפני המדינה לפני דרך־ארץ שאין שלהם הנוער את מחנכים
 הם ולדעתי העצומה, אחר עקבתי קיים. לא החוק אצלם הנשיא.
והצופן. הצפון המצפון, את מזמן איבדו
 מהמימסד חלק היא אגודת־ישראל אבל •

הפוליטי!
 החובה, לצד גם המדינה את קיבלה לא אגודת־ישראל מעולם

 את קיבלה אגודת־ישראל אותם. מחייבת שהמדינה דהיינו
חובה. שום בה למלא לא אבל ממנה, ליהנות כדי רק המדינה

בעניץ? יפעל ומישרד־הדתות •
 היום ואילו ציונים. היו רבני־ישראל רוב פעם, בטוח. לא אני

 של והולך גובר רוב יש מדינת־ישראל רבני ובקרב הרבני בשיפוט
 כולם אלה ולפני אגודאית, השקפה בעלי או אגודאיים רבנים

מתבטלים.

דת
לממשלה? המישפטי היועץ גם •

 וכל החרדים, לפני מתבטל פרס אם לדבר. מה אין עליו בוודאי.
 המישפטי שהיועץ אז פרץ, יצחק הרב אחרי מחזרים הפוליטיקאים

לפניהם? יתבטל לא

 על שחתמו הרבנים, של הרוחני עולמם מהו •
העצומה?

 אנשים הם למדי. פרימיטיבית השקפת־עולם יש מהם להלק
 יש והפוליטית. הסוציולוגית הבחינה מן דבר מנתחים שאינם

 הם וככאלו פרימיטיבי. אדם של ערמומיות יותר בהליכותיהם
 צריך בעצם שכר חושבים הם אז להם, הולך שכאשר בטוחים
אנטלר) (רונית להיות.


