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 מישמעת את שביטל האיש זהר, עזרה הפרופסור
 בדי- המזדהה פאיש רבים על־ידי תואר בצה״ל, המים
 כשקם לכן התחייה• תנועת של דיעותיה עם עותיו

 הוא כאילו שטענו, חיו עצמאות תנועת את והקים
הרו כי סבורים אחרים מהתחייה. קולות לקחת רוצה

 שכן בטחנות״רוח, הנלחם קישוט דון הוא הידוע פא
לכנסת להיבחר סיכוי כל לו אין

לתנו הצטרפת לא מדוע זהר, פרופסור •
ץ התחייה עת

 לא זו התחייה. מתנועת חלק הייתי לא פעם אף
 אפשר כשאי גדולים גבולות שרוצים להגיד חוכמה
 נוכל והאחרים שאני היא שלי המטרה הזו. בארץ לחיות
 אל פונים אנחנו לכן בה• לחיות שאפשר במדינה לחיות

 יותר לעסוק היא שלנו והמגמה והסוחרים, העצמאיים
גבולות. בענייני מאשר פנים בענייני
בעיתונים. מודעות־ענק מפרסמים אתם •

? מאחוריכם עומד מי
 מודעות-ענק, מפרסמים לא כבר אנחנו כרגע לצערי
 מיפ- מימון לנו אין קטנות. מודעות בפירסום ומסתפקים

 את לוקחים. היינו לא לנו, מחלקים היו אם וגם לגות,
 לסכום זהה המיפלגות למימון שחולק הכסף שסכום יודעת
לצה״לן תרמו שאזרחים הכסף
ץ שלכם התקציב מניין •

כסף. לנו תורמים אנשים
 לעזוב נאלצת מדינה עובד שהיית בגלל •

ץ מצטער אינך הרפואית. עבודתו את
 קודם צריך חולה, המדינה מאוד, רציני חולה לי יש

אותה. לרפא כל
 מאוד הרבה זה שקלים אלף עשרים •
כסף.

ההשקעה. את שנכסה מאמינים אנחנו
לתנועת צופה אתה מנדטים כמה •

״ ץ עצמאות
אחדים.
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 שהוגשו והמשונות, השונות החדשות, הרשימות מכל
 הגימלאים רשימת — לרגב סימפאטיה לי יש לכנסת

 לדבר מי עם להם שאין ראו האלה החבר׳ה והקשישים•
 ושם, לכנסת. ולרוץ בידיים עצמם את לקחת והחליטו

הצוד טענותיהם את להשמיע וטלוויזיה, עדה עם, קבל
 החדשה הרשימה בראש זכויותיהם. ליישום ולדאוג קות

 72 בת אלמנה, גהטייה, מרים עומדת והדינאמית
 בהדר- מפגרים לילדים בית־ספך ומנהלת מורה שהיתה

רמתיים.
 רשימת את אירגן מי גהטייה, גברת •

 לצאת הרעיון נולד וכיצד והקשישים הגימלאים
ז לכנסת ברשימה
 הייתי עצמי אני לה. שאיכפת אנשים קבוצת אנחנו

 לתפקד. יכולים שאינם לקשישים שדאגו מתנדבים מרכזת
 בבתיהם הגרים ופנסיונרים קשישים הם החברים שאר

 לידי הגענו חברתיות בפגישות בבתי־אבות. נמצאים או
 קשבת, אוזן לנו להטות מוכן אינו איש שאם מסקנה,

 זו בדרך רק קולנו. את ונשמיע בעצמנו לכנסת נלך
הקשי מצב את לשפר ונוכל לנו יקשיב בממשלה מישהו

בארץ. שים
ץ מישרד לכם יש האם •

 אנו לה ההצלחה אך כמישרד, שימשה שלי הדירה
 במישרד חדר לשכור שנאלצנו גדולה כד כל היא זוכים

הנאצים. ניצולי אירגון של
 השקלים אלף צ0 את גייסתם מניין •
הבחירות? לתעמולת התקציב ואת

 פנסיונרים כולנו הכסף. את תרמנו עצמנו אנחנו
אח והכנסות ביטוח־לאומי פנסיה, של יפות הכנסות בעלי
 לעצמנו להרשות שיכולנו כך נתמכי-סעד• ואיננו רות,

כספים. לתרום
? מקווים אתם מנדטים לכמה •

 לך להגיד רוצה ואני מנדטים, לשני מקווים אנחנו
 אינו שלי הטלפון לזה. נגיע עוד הקשישים תגובת שלפי

עצומה. היא ההתעניינות לצלצל. מפסיק
ה תעמולת את מנהלים אתם היכן •

? בחירות
 בבתי- פרטיים. בבתים בבתי־אבות, ברחוב, מקום. בכל

 אינם בתי־האבות מנהלי בהסתר. נעשית התעמולה אבות
 כשהלכתי עצמי, אני הקשישים. עם לדבר לנו מרשים

 ■להביא כדי ברמת־אביב, ברודצקי ברחוב לבית־אבות
מחתרת. חברת אני כאילו התנהגתי לחברים, חומר

 שעבר בשבוע החמישי ביום פבש קורפו חיים ח״כ
 31ה- מהמקום הוקפץ הוא העיתונים. כותרות את

 שר״הבי- סגן .19ה״ למקום לכנסת הליכוד ברשימת
במצ ישראל שגריר שהיה ומי ציפורי, מרדכי טחון,
רות ראש־הממשלה אל מיהרו גן־אלישר, אליהו ריים,
 מקומם. את הדחיקה קורפו של הקפיצה מזעם. חים

ה לקפיצה הישיר האחראי כי לספר ידעו העיתונים
 מילוא. רוני כל-יכול חבר״הכנסת הוא היו מרתונית

תו: שאלתי או
זה? את עשית איד •

 אני אם אותי ושאלו אלי פנו פשוט. מאוד העניין
יקודם. שקורפו כדי אחורנית, אחד מקום לזוז מוכן

? פנה מי •
 1 שאיש מעוניינים היו שם החבר׳ה ירושלים. מסניף

 מסכים. אני שמבחינתי להם אמרתי קדימה. יזוז שלהם
 גם הנחתי .24ב־ אהיה ,23זד במקום להיות מיועד הייתי

 יתנגדו לא 30ל־ 23 המקומות בין הנמצאים שהמועמדים
 שהיה מגן, לדויד פניתי עצמי אני אחד. מקום לזוז

 שפנו לי ידוע מסכים. שהוא לי אמר והוא ,29 במקום
מסכים. שהוא .אמר הוא וגם דקל מיכאל אל

 התפוצץ העסק למה הסכימו, כולם אם •
אדיר? כך כל רעש בקול

 שרצה מישהו, של טקטית טעות שנעשתה מכיוון
 הטעות את שעשה מי קדימה. יותר עוד קורפו את להזיז

התרגזו. והם ציפורי, ואת בן־אלישר את שאל לא הטקטית
״ ? הזאת הטקטית הטעות את עשה מי •

 עליו ,23ה־ למקום עד היתה לעסק שלי הנגיעה
• ואילך שלב מאותו בתמונה. הייתי כאן עד ויתרתי.
מהעסק. יצאתי
 אתה סאילו שקיבלת, הקרדיט כלומר, •

 אינו ,1ה־(! למקום קורפו את שהקפיץ האיש
לך? מגיע

בדיוק.
?מגיע הוא כן, אם למי, •
המוע של הרשימות את שהגישו שהאנשים יודע אני

 לפני בחדרי. קרה מה קורפו. וחיים גיסים משה היו מדים
אותם. לשאול צריכה את זה את הוגשו, שהרשימות


