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דמו דינאמי. חבו״כנסת היה הוא שנים ארבע לפני
 לא ועניבה, חליפה נצחי, סיגר עם הקפיטליסטית, תו

 מפ״ם. של הסוציאליסטית דמותה עם בדיוק התיישבה
 כמו בדיוק נראה לא טובי תופיק חבר־הכנסת גם אבל

היעד של שנים ארבע אחרי לו. ויתרנו אז קומוניסט•
 לחדשות, רונן אליעזר חוזר הפוליטית, מהבמה רות
 מועמדים שניהם גרוסמן. חייקה חברת־הבנסת עם יחד
 יעלה וכאשר אם שרים לכהונות מפ״ם, מיפלגתם, של

לשילטון. המערך
ך שנים ארבע היית איפה רוגן, אליעזר •

ירו לפיתוח חברה שהיא קרתא, חברת את ניהלתי
הפו הבמה על אמנם הייתי לא ממילא. ומיתאר שלים

המוס בכל חבר הייתי בפנים אבל ייצוגי, באופן ליטית
 שלא מפני הוא, חשוב שיותר ומה מפ״ם. של דות

 כחודשיים לפני סיימתי פרלמנטרית, בפעילות עסוק הייתי
כעורך־דין. והוסמכתי למישפטים הפקולטה את

 אתה תיל, כאיזה בבחירות, תנצחו אם •
? מעוניין

חליפות. לתפור מוקדם עדיין זה. על לדבר מעוניין לא
ץ להיות רוצה אתה שר איזה •

חמי מתוך מישרדים שני דורשת מפ״ם טוב. שר
 עבודה- פנים, שיכון, חקלאות, אותם: אמנה ואני שה׳

 לא אני וחקלאות עבודזדורווחה לחינוך, וחינוך. ורווחה
ושיכון. פנים — שניים כן, אם נותרו, מתאים.
 יהיה בורג שר־הפנים. תהיה לא אתה •

שר־הפנים.
אלפיים. שנת אחרי שיהיה מה על מדבר אני טוב,

חריש: מיכה

 שר- לתפקיד המועמד חריש, מיכה חבר״הכנסת
 את עבר תקום, וכאשר אם המערך, בממשלת האנרגיה

האח במקום העבודה במיפלגת האחוזים שישים מיבחן
שאל אחוזים. ואחד שישים של הדק הגבול על רון,

— אותו תי
 עדיין אתה ההצבעה תוצאות לאור האם •
 שר-האנרגיה לתפקיד כמועמד עצמך רואה

? תקום אם פרס, גממשדת
 יושב- קובע שרים לתפקידי המועמדים את כל, קודם

 כשיר עצמי רואה אני החברים. לא העבודה, מיפלגת ראש
 התמחותי בגלל רק ולו שר־האנרגיה, תפקיד את למלא

 אני אותי, שואלת את ואם זה. בנושא השנים עשר בת
 אם בי, בחר המיפלגה שיושב־ראש הסיבה שזו חושב
כמועמד. בחר,

 בפופולאריות ירידה הלה לדעתך, מדוע, •
? המיפלגה כתוך שלך

לבחירה, עומד אני שבה הראשונה הפעם שזו מפני
 בפופולאריות עלייה או ירידה חלה אם יודע לא אני

 ועומד דיעות מביע אני במחלוקות, מעורב אני שלי.
 שהם אנשים יש טבעי שבאופן יכך לשילוב, החוג בראש
 שאגי הוא, להגיד יכול שאני מה כל נגדי. שהם ויש בעדי
 נגדי. שהיו אלה את ומכבד בעדי שהיו לאלה מודה

 מקבל הייתי שלי, הנפשי ד,מיבנה את מכיר שאני כמו
נבחר. הייתי לא אם גם התוצאות את בשקט
? מהתוצאות הופתעת •
 בתשעה פיספסתי אחוזים. שבעים לי שיש חשבתי כן•
 אני אחוזים, שישים הוא המישחק ששם מכיוון אחוז.
אותו. שעברתי שמח

 יתר כמו הטלפונים. על ישבת האם •
? רבץ ויצחק אכן אבא את להוציא המועמדים,

 טילפנתי שלא היא האמת מהעניין. חלק זה אולי
 טיל- עצמי. למען לטלפן אישי, באופן לי, קשה למעני.

בעייה. לו שיש חשבתי שריד. יוסי למען פנתי
 שלפני בימים עשית יכך, אם מה, •

? ההצבעה
חדשים. סרטים שלושה אשתי עם ראיתי

תה!״ ללכת או , הבי
 מצה״ל שוחרר בשטחים, השרות סרבן אלגזי, גדי

 שצח״ל מבלי מינהלי, שיחדור הרמטב״ל. החלטת לפי
 שגדי שחשב מי השיחרור. סיבת על הסברים לתת טרח

 חגבוח, הפרופיל בעל הצעיר טעה. המציאה, על יקפוץ
 חיה הירוק, הקו בתחום שיריון ביחידת לשרת שרצח
 שאלתי עבודה. בחיפוש חשיחרור אחרי יומיים עסוק
— אותו
 מעדיה אתה האם מרוצה, אתה האם •

 בשטחים לשרת שלא ובלבד כצה״ל לשרת לא
? הכבושים

 בצה״ל לשרת רציתי וכלל. כלל מרוצה לא אני לא,
מצפוני. לפי טוב חייל ולהיות קרבית ביחידה
? מצה״ל שוחררת לדעתך, מדוע, •
 נקטו הם בו. נאחז שהצבא האחרון האמצעי היה זה

 כחודש, לפני מהכלא, השיחרור אחרי האיומים. בשיטת
 כהשתחררתי בכירים. קצינים עם בראיונות בילית

ושאת אחר בחיל מחדש אותי שישבצו קיווית מהכלא
 אותי החזיר הצבא מהתחלה. כאילו שלי השרות את חיל

 שאחרי אמרתי לגדה. אותי שישלחו אמרו ושם לשיריון
 מאמין שהצבא מגוחך זה ששילמתי, הכבד המחיר

 למכור רציתי לו קודם. עשיתי שלא מה עכשיו שאעשה
 כל-כך מחיר לשלם בלי קודם, מוכר הייתי מצפוני, את

 אשלח לא שאם טען, איתי שדיבר האלוף־מישנה כבד.
 לו אמרתי לי. נכנע צה״ל כאילו ייראה זה לשטחים

יוקרתי־פוליטי. נימוק שזהו
 השליש על-ידי רואיינתי ראיון אותו אחרי שבוע

 באופן לי הודיע והוא ברזילי, אל״מ צה׳׳ל, של הראשי
 בשטחים. שאשרת אלא אפשרות כל לצבא שאין קטגורי
 ממתולה צה״ל, יחידת בכל כחובש־קרבי שאשרת הצעתי

 לך יש לי: אמר הוא זה את שזדמרתי אחרי אילת. ועד
 מצה״ל. שיחרור או בשטחים שרות או — אפשרויות שתי

 ברירה מציע ואני בעיני גרועים שניהם לו: אמרתי
הירוק. הקו בתחומי שרות — שלישית
 גייסות במיפקדת כוח־אדם לקצין נקראתי שבוע אחרי
 לי אמר והוא שלי, הישיר האחראי שהיה שיריון,

בי השישי. ביום היה זה הירוק. הקו בתחומי שאשובץ
 ואמר צוד׳ל לגלי ראיון נתן רפול הראשון, ביום נתיים,
הו במיפקדה כשהתייצבתי מצה״ל. אותי משחרר שהוא
 לתמיד. הביתה ללכת צריך אלא מוצב, לא שאני לי דיעו

כחייל. והן כאדם הן מצטער, שהוא לי אמר הקצין
? מצטער ואתה •

 כל החלטה לבצע מסוגל שצד,״ל להאמין לי קשה מאוד
 יודע אני רפול. של החלטה היתר, זו טיפשית. כך

 לשיחרורי שהתנגדו כאלה היו הבכירה הקצונה שבקרב
מהצבא.

כעת? תעשה מה •
ללימודים• ואחזור עבודה אחפש
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