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 גלוי והוא העבודה במיפלגת משבר יש
לעין.
 ,המשכר? סיכת מה *

שנק פרדוכס של תוצאה הוא המשבר
 אחד, מצד הבחירות. אחרי אליו לענו

לעו מנדטים 47 משמעות: בעלת תוצאה
 לא שנע מצד הקודמות! ,בבחירות32 מת

נכ היינו לו הממשלה. את הרכבנו אנחנו
 האשמה, את לתלות במי היה ממש, שלים

 היתה לא אולי ממש, מנצחים היינו לו
נסיון ובין הישג בין כלואים אנחנו בעיה.

ת־ של המונע  מלג
 מאוד וחוס העבודה

יוסי של מדעותיהם
 שטונהאל ואב שויו,

 שושנה הורביץ. וון
 אובלי־אלמזזמו

בנוח להדגיש יכולה

 האמיתי. חשבון־הנפש את לעשות קשה די
 של ידיעה בחוסר מעורב לתיסכול גורם זה
 לא ביסודן שהן בעיות לעשות. ניתן מה
 תהודה פתאום מקבלות מהותיות כך כל

 שעלו חשובים נושאים כמה ויש גדולה.
בעתיד. תשובה להם לתת ושצריך בבחירות

ץ דמשד •
 הרעיוני־כלכלי־חב- המצע כמו נושאים

רתי־מדיני.
הכל: כעצם זה +

 מהבחינה הדעת את לתת צריך נכון,
לא הציבור אם .לשאלה האלקטוראלית

 הרוחות, יתקדרו הזמן שעם להיות יכול
 למילחמה תיכנס שהמיפלגה להיות ויכול

 צג־ כוחות שיאגרו גופים יווצרו אמיתית.
החוצה. שימשכו טריפוגליים,

 פרס כי אומרות השמועות •
עצמם... את כעצם גמרו ורכין

 הישג שהישגנו היא, עובדה שונה. דעתי
 כלפי לטעון ואי־אפשר בבחירות, קטן לא

 ובר־לב, רבין פרם, כלפי בעיקר ההנהגה׳
להת אי־אפשר אישי. כישלון נחלו שהם
 מהכישלונות. ולהתנער בניצחונות חלק

לרשו בחירות יהיו וחודשיים שנה בעוד
ה להנהגה לאפשר וצריך המקומיות, יות

 שהעלייה ולהוכיח לקחים להפיק נוכחית
מסוג הם וכי מיקרי, עניין אינה בבחירות

קדימה. המיפלגה את להצעיד לים
 שנה כעוד אם יקרה מה •

 שתחת לדעת תיווכחו וחודשיים
ל נקלעתם ולהתפתח, להתקדם

 האם !מכפנים ונקרעתם קשיים
 הזדמנות לתת תמשיכו אז גם

הנוכחית? להנהגה
לעשות. מה נחליט כזה במיקרה

 מההנהגה תבקשו כלומר, •
מקומה? את לפנות הנוכחית

 להסיק הנוכחית מההנהגה שנבקש עד
 אפשרות לה לתת יש אישיות מסקנות
קדימה. אותנו להצעיד

■! ■ ■
 נערכים העבודה כמיפלגת •
 מחנות: שני זה מול זה כעת

 כמנהיג כף הרוצה אחד מחנה
 כיעקוכ הרוצה שני ומחנה אפשרי

 הבחי- לפני לו שהוצע לווינסון,
 שר־ לתפקיד מועמד להיות רות

האוצר.
 בכלל לווינסון לווינסון? איזה לווינסון

בארץ. כעת נמצא לא
 כך שריד, יוסי חכר־הכנסת •
האח מהתכטאויותיו להכין ניתן

כלווינסון. רוצה רונות
 יוסי מדברת. את מה על יודע לא אני
 שי־ לאותו תשומת־ליבי את הפנה שריד

 מעלה שהוא לי אמר הוא שלו. דור־רדיו
 הוא אפשרי. יורש אהיה שאני אפשרות

 השאיר ולמעשה נבון, יצחק את גם הזכיר
פתוחות. אופציות

לוד כנמל-התעופה גור עם מדכר אל-סאדאת
״1 ברצינות סאדאת את לוקזז אתה לנזה :לי אמרו ״חבוי־ממשלה

 הצגנו לא שמא או שהצגנו המצע את רוצה
 חברתיות שאלות נכונה. בצורה המצע את
 המיפלגה בין היחסים העדתי, הפער כמו

ל העובדת ההתיישבות בין וההסתדרות,
הצעי של מקומם שאלת הפיתוח, עיירות

 שצריך נושאים הם אלה כל במיפלגה, רים
הדעת. את עליהם לתת
הבע שכל סכור אתה האם •
מת היו לא שציינת העצומות יות

 בכחי־ זוכים הייתם אם עוררות
הממשלה? את ומרכיכים רות
ב שלא הרי מתעוררות, היו הן אם גם
מר היינו אילו עכשיו. קורה שזה צורה
 מזכיר־המיפ־ שאלת הממשלה, את םכיבי
 והאווירה דומיננטית, פחות היתד, לגה

הפר התוצאה בגלל אך נוחה. יותר היתד,
יתרה. חשיבות מקבלים הדברים דוכסלית,

 יתפתח לדעתך, כיצד, •
הקרוב? בעתיד הנוכחי המשכר
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 שידור- לאותו הקשכת האם •
? רדיו
 מוציא לא אני אך ברדיו, שמעתי לא
 מועמד בי רואה שמישהו אפשרות מכלל

העבודה. מיפלגת את להנהיג
 אמרת קודמת כהזדמנות •

ראש-ממשלה. להיות רוצה שאתה
 ראש־ להיות יכול שאני אמרתי אני

 בינתיים אך זאת. אומר עדיין ואני ממשלה,
 השנים במשך למדתי הדרך. לי אצה לא
 למצות לה -לאפשר וצריך הנהגה יש כי

האפשרויות. כל את
 מה הדרך. לך אצה לא ברגע •

 אחרי וחודשיים, שנה כעוד יקרה
ה כל את למצות להנהגה שיינתן

נכ שהיא יתברר אם אפשרויות,
שלה?
ה־ כי ניווכח ■אם וחודשיים, שנה בעוד

 בעניין תחליט המיפלגה מתפוררת, מיפלגה
אישי. עניין לא זה שלי•
 לוכי לך מבין אתה האם #

בזה? למיקרה
ה־ בבחירות איתי קרה מה יודעת את

 שהוא י• אמו שויז יוסי
 תעממת־לב׳ את מנוח

ב׳ שיתמוך לאנשוות
אפשרי כיורש

 לו, קוראת שאת כמו הרחוב, אחרונות?
 הסתובבתי פרס. אחרי 2 מם׳ שהייתי אמר
 לובי? נקרא זה הארץ, בכל ולילות ימים

 כן אז כן, אם כוח? קבוצות נקרא זה
 של הבוחרים קזזל בקרב לובי הקמתי

למשיכת מתכוונת את אם אך המיפלגה.

 עוררה זו התכטאות הצכאי.
סערה.

 יכולתי לא כמח״ט וגם כרמטכ״ל גם
 6/?ס0ס״ למעלה לצבא לי שנכנסים לסבול

 מפתח לתפקידי ואילו המיזרח עדות בני
 .60/״ס מאותם מעטים רק להגיע מצליחים

 זאת. לתקן והצבא המדינה חובת כי אמרתי
ש חיילים אלפי לשירות הוחזרו בתקופתי

צבאי. משירות קודם פוטרו
 הותקפתי שאמרתי, מה שאמרתי אחרי

 אני שרון. על-ידי וגם וייצמן על־ידי גם
 שווה הזדמנות לתת חייבת שהמדינה טענתי

 בתי־ספר פתחנו ואומנם, החיילים. לכל
 רפול ממשיך לשמחתי, לחיילים. מיוחדים

היום. עד בתי־הספר עם
 ואם טוכה, היתה כוונתך אם #

 לחיילים כתי־טפר פתחת אומנם
הותקפת? מדוע נחשלים,

נע שלא עובדה לציין שהעזתי מכיוון
 בניסוח פעיל באופן השתתפתי לאוזן• מה

 — העבודה מיפלגת של החברתי המצע
 יודע לא אני גזעני להיות נקרא זה אם אז
להת הפוחד בךאדם לא אני גזעני. זה מה

 שההתמודדות מודה ואני עובדות עם מודד
זמנה. טרם לפעמים באה עובדות עם שלי
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 צכא איש כאשר כלל, כדרך *

להת ומנסה מתפקידו פורש ככיר

אנטבה מיכצע את מסביר גור רמטכ״ל
מענישים!״ לא ואותי טוראי, אני',א :לו אמרתי כרמטנ״ל, שרותי את לקצר וייצמןביקש

 לי יהיה אם שלי. הדרך לא זה חוטים
אמיתי. ציבורי כוח יהיה זה — כוח

 ברשותך, רוצה, הייתי ,*
שהת התכטאויותיף על להתעכב

 אותה על במיוהד כגזעניות. פרשו
 כגן־סקאר מפורסמת התבטאות
 :כך כערך אמרת שם כירושלים,

ש1 במו 'אתכם נדפוק עוד ״אנחנו
הערכים.״ את דפקנו

הנבח הטלוויזיה סידרת את ראית אם
 הליכוד של החבר׳ה איו ראית ודאי רים,

 שהיתה ויחידה אחת התבטאות לנפח מנסים
 15 הכל בסך היו בגן־סאקר ראי, לי.

 מאוד קרוב עמדו הם שהתפרעו. חבר׳ה
 הם לדבר לבימה עליתי כשאני לבימה.
 על בחיוך אמרתי ואני התפרעו לא דווקא

 יש אותי: הרגיזו לא הם כי השפתיים,
מד אני ולמה מהליכוד. אורחים 15 לנו
 ספרתי איש. אלף 150 שם היו כי ? 15 גיש

והצי דיברתי, ואליהם לאחד, אחד אותם
 הערבים, את דפקנו הוא: המדוייק טוט

אותכם. גם נדפוק
 דיברתי לא עדתי. עניין שום שם היה לא

שהת החבר׳ה 15 על דיברתי עדות, על
עדתי. עניין מזה לעשות עלילה זו פרעו•

 איתי ששירת חיייל אלי ניגש הכנס בסוף
 זה עושה שאתה מה לי: ואמר בירושלים

 ? לערבים אותנו משווה אתה למה הוגן. לא
 ולמחרת נפגעת, שאתה מספיק לו, אמרתי

בחיפה. בטכניון בכנס בפומבי התנצלתי
ב ודווקא הופעות במאות הופעתי מאז

וכש הצלחה. לי היתד, ובעיירות שכונות
 המיזרח, עדות שונא שאני עלי אומרים
נל מקושקש. קשקוש שזה ברור שיהיה
 הביצה כל איתם. נפצעתי איתם, חמתי

 מגיעה לא מיזרח -ועדות צ׳חצ׳חים של הזו
בכלל. אלי

 בי אמרת עיתונאי בראיון •
 עדות■ כני כחיילים מעוניין אינך

 של רמתו את שמורידים המיזרח,
 סיכוי, שאין גם אמרת ״ל. צח

יד עדות־המיזרח שכני לדעתך,
שירותם כמהלך הפער את ביקו

נת הוא האזרחיים, כחיים ערות
נת אתה גם האם כקשיים. קל

כקשיים? קלת
 לי היו לא בדיעבד, לומר, מוכרח אני
אזר לחיים מחיי־צבא לעבור בעיות בכלל
 של מתפקיד זאת, ככל +חיים.

כבעיות היטב המעורה רמטכ״ל

 שאני, כשאמות׳
 יכול לא נומטכ״ל,

 העובדה את לסכור
 עדות־המווח שבוי

 מהמתגייסים 607• מהווים
 מעטים ורק לאה״ל,

 דעמדת־מפתח, מגיעים
 לבר צ״ותי

לאוזן ועם שלא

לתפ עברת ישראל של הכיטחון
 — כ״כור״ חטיכה מנהל של קיד

כלכלי. כמוסד לפקיד הפכת
 המתכת חטיבת כמנהל לעבודה נכנסתי

חטי במיוחד ביקשתי בקשתי. פי על בכור
 גדוד מפקד מחדש להיות רציתי קטנה. בה

 באופן חיי את מילא זה מלמטה. ולהתחיל
 — מעניין עולם הוא המתכת עולם מלא.
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