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 אשר וחאיש תל״אביב עיריית ראש שגן שיפמן, דויד
 תל־אגיב, בעיר חתחבורח פני את במידת־מח שינת
 ולמעשה סגן־שר־התחבורח, לתפקיד המיועד האיש הוא

 אמנם אם בפועל, שר־חתחבורח תפקיד את ימלא
 מועצת־ יושב־ראש גם הוא שיפמן דויד כסגן. ייבחר

:אותו שאלתי חברת־החשמל, של המנהלים
 תפקידים כשלושה לתפקד תצליח איד •
 תל־אכיב, עיריית ראש סגן כמו חשוכים כל־כך

 וסגן־שר־ חכרת-החשמל הגחלת יושב־ראש
ץ התחכורה

 שהדברים לאחר בממשלה׳ דברים סוכמו לא עוד
 תפקידי את שאמסור יתכן לעשות. מה אחליט יסוכמו

התחבורה. לנושא מירצי את ואקדיש לאחר בעירייה
בעירייה?־ מקומך ממלא יהיה מי •
 ביצחק כנראה מדובר החטיבה, בתוך יסוכם זה

כספי.
 לתפקיד מתאים אתה לדעתך, למה •

? סגן־שר־התחכורח
 תל־ בעיר מאוד הרבה עשיתי התחבורה בתחום

 אוהב, שאני תחום זהו הדיעיות. לכל מוסכם וזה אביב,
 שדברים לפני ׳לדבר למה אבל בו. מבין שאני תחום

נפסדת. שיטה בעיני זוהי נקבעו,
 פני לשיפור תוכנית כידך יש האם •

כארץ? התחכורה
 תשכחי אל שצברתי, הנסיון לאור בהחלט, כן,

בארץ. גדול הכי הנסיון לי יש התחבורה שבנושא
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מ היתה ארגלי״אלמוזלינו שושנה חברת־חבנסת
 שולמית חברת״תכנסת של לאירופה המתנגדים ראשי
אותה: שאלתי העבודה, למיפלגת כסיעה אלוני

 להצטרפותה מתנגדת כל־כך את מדוע +
 למיפ- כסיעה אלוני שולמית חכרת־חכנסת של

העכורה? לגת
 הערכה מביעה שאני להגיד רוצה אני כל קודם
 ובדיעד בדרכה עיקבית היא מאבקה. על אלוני לשולמית

 בהחלט הייתי למיפלגה, ומצטרפת באה היתד, אילו תיה.
 ר״צ. עם מערד היד, הפרק על ׳שעמד מה אבל בה. תומכת

 מגוחך: זה פרופורציוני. באופן הנושא את לבחון צריו
ד ח  ידועה שולה מאוזנים. לא הכוחות .47 לעומת א

 אנטי־ מיפליגה לא אנחנו בדתיים. ובמאבקה בדיעותיה
 ומיצוות. מסורת שומרי חברים הרבה לנו יש דתית.

 של הקו לשינוי סימליות בד, יש שולה של הצטרפותה
 של הצטרפותה בעיקבות ומדינה. דת בנושאי המיפלגה

 יכולים העבודה מיפלגת של ודימוייה ׳תדמיתה אלוני
 בלי הזכויות כל את קיבלה שולה מזה, חוץ להשתנות.

 המ)ערך לתת? בלי ׳לקחת רק זה מה מיגיבלות. שום
כלום. נותנת לא והיא נותן רק

נוסף. מנדט נותנת היא •
 משנה לא זה המערך מבחינת קובע! לא הזה המנדט

 לשימעון סייע לא שולה של הנוסף המנדט ,47 או 48
 דבר של בסופו מרכיב בגין הממשלה, את להרכיב

הממשלה. את
הצ עד פרס מר מתעקש כך אם מדוע •

? טרפותה
שלו, השיקולים מה יודעת איני אותו, לשאול צריך

 לנו תעזור לא אלוני שולמית הרי תמוה. זה בעיני גם
 בנפרד, כשהיתה עבורה הצביעו שלה המצביעים לגדול,

 ביחד. המערך עם כשהיא עבורה שיצביעו בטחון אין
 מצביעים יבריחו אלוני של היוניות דיעותיה לדעתי,

 לנו משלה, מדיני מצע לד, יש המערך. של מסורתיים
 של הצטרפותה סביבו. מתלכדים ׳שאנו קונצנזוס יש

 לצערי שיש המוטעה היוני הדימוי את תחזק שולה
 הרבה ■מא״ת׳נו שהבריח דימוי העבודה, למיפלגת הרב

תח אלוני ששולמית חושכת את האם •בוחרים. מאוד
? החדשה כמיסגדת זמן לאורך מעמד זיק

 לכפות ותנסה במידה קל, כל־כך לה ילד לא זה
 מחפשת היא מה מבינה לא אני נגדה. ניאבק דיעותיה,

 שלה כשהצעות בעצמה, ׳תדגיש איך יודעת לא אצלנו,
 סיעה ולהיות לחזור לה מציעה הייתי יעברו, לא

משלה. עצמאית

ה! שנ ־וי ש א ו
טל כוכב הארץ. רעשה הטלוויזיה את עזב כשהוא

 לעבוד והולך כך סתם קם ניר עמירם כמו וויזיה
 דורש שהוא אמרו ז המערך של במערכת־חבחירות

 שהובטח אמרו בכנסת, ריאלי מקום לשרותיו בתמורה
 וכאשר אם פרס, שימעון של ראש-לישכתו להיות לו

 בינתיים דברים. הרבה אמרו כראש״ממשלה, ייבחר
 את כנראה ירכיב הליכוד הבחירות, מערכת הסתיימה
 האיש יתברג כיעד ז ניר לעמירם קרה מה הממשלה.

 הראל אהרן החדש חח״כ של לעידו בבחירות שעבד
בכלל. אם העבודה, תנועת במיסגרת

העכ תוכניותיו הן מה ניר, עמירם •
? מאחורינו נמצאות שהבחירות אחרי שוויות,

 הוא העניין הכרעות. של בזמן אותי תופסת את
אני ט ש ב ל ת שונות. הצעות כמד, בין מ

? לצבא חוזר אתה •
 לפני עד הזמן. כל בצבא אני לצבא? חוזר אני

שוב. הולך אני בספטמבר במילואים, הייתי שבוע
? תוכניותיך מהן למילואים מילואים כין •

להמשיך מתכות אני הפוליטי, בתחום נשאר אני
, בפוליטיקה. אינטנסיבי באופן ולעסוק
בפוליטיקה? תחום כאיזה •

 פשוט. תהליך לא זה לך. להגיד יכול לא עדיין אני
 הפתיחות בחירות, במערכת להשתלב קל יותר הרבה

 מאשר מילחמה בזמן רבה יותר הפוליטיות המערכות של
במת לחדירה מאוד קשה פוליטית מערכת שלום. בזמן
 שביאתי הוא, לך להגיד יכול שאני מה נורמלית. כונת

 של המדוייק האופי לגבי חיים. דרך כאל לפוליטיקה
 מיספר לגבי ובדיקות שיחות מקיים אני הפוליטי עיסוקי
הקרובים. בימים ממש ואחליט אפשריות, הצעות
 שהלשונות לבך, מתכוון אתה האם •

 או של, כעוזר תמונה כאילו שריננו הרעות,
? כך טעו פשוט כראש-לישכה, או של, כיועץ

 ¥ רואה שאני לך אמרתי רעות. לשוניות בעצמך אמרת
 ״ מעורב להיות רוצה אני כלומר׳ חיים, דרך בפוליטיקה
 של הקו בהתוויית שותף להיות פוליטיים, בתהליכים
 ז מעוניין אני מזה לבד בה. מאמין ־שאני המיפלגה
 הביטחוני. בתחום כלומר, שלי, המיקצועי בתחום להמשיך

 רוצה ואני שלי, הדוקטורט על לעבוד רוצה אני
 ביטחון, בנושאי פובליציסטיים מאמרים לכתוב להמשיך

ולנתח. דיעה להביע
לך? יוצע אם לטלוויזיה תחזור האם •

 ומזוהה טלוויזיה ככתב עבודתו את עוזב כשמישהו
 חשקפת־עיולמי זוהי חזרה! דרך לו אין פוליטי כאיש
 לקחתי שלא הסיבה זוהי הקווים׳ כל את חציתי ולכן

ומאחרים. מלפיד לי שהוצע כפי חופשה־יללא־תשלום׳
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