
אוון: אהרון

של בטנם הבאנו לא
מזזו־־ל! מנכ׳־לים החלפה

 תמ״י, ומנהיג סגן־חשר את ראיינתי שבוע לפני רק
שוב. איתו לשוחח סיבה לי נמצאה וכבר אוזן, אהרון
 להחליף עומדים שאתם סיפרת לא למה •

כ״ל רוטר, רפי את ץ הלאומי הכיטוח מנ
 לך. אומר הייתי אז אותי, לשאול צריכה היית

 מבין לא אני — דבר עוד להגיד רוצה אני אבל
הממ כינון מיום החלטה יש בתמ״י המהומה. מה על

 פוליטיים מינויים נמנה לנו, מרשה שהחוק שככל שלה׳
 זה ומתי, מה מי, להם. אחראים שאנחנו במישרדים

 מנכ״ל עם סיכמתי למשל אני עיתוי. של עניין כבר
 את מסיים הוא מתי ולדמן, עזריאל מישרד־הקליטה,

 יושב ולדמן של במקומו פה. פצה לא ואיש תפקידו,
 אמר לא ואיש ארצי, אלי תמ״י, איש חודש כבר

 תסבירי אולי אז. התחוללה לא סערה שום מילה. זה על
הפעם? המהומה מה על לי

 מנכ״ד הוא רוטר שרפי משום אולי •
מעודה.

מעולה? מנכ״ל היה לא ולדמן שעזריאל אמר ומי
 עניין ואת פוליטית, היא ההחלטה קשר. כל לזה אין

 זה את קיבלנו מחו״ל. הבאנו לא המנכ״לים החלפת
 34 כבר הזאת במדינה שעושים מה עשינו בירושה,

שנים.
 כממלא■ תפקידו כתוקף ראש־חממשלח, •

 וטו הטיל והרווחה, שר־העבודה של מקומו
ץ תעשר מה רוטר. את להחליף ההחלטה עד

 רובין רובין. בן־ציון סגן־השר עם לשבת יצטרך הוא
לנו. ולדווח לשמוע יצטרך
 דני כעורך־הדין דווקא בחרתם מדוע •

ץ רוטר רפי של מקומו את לתפוס עזריאד
 ,34 בן צעיר במיקצועו, טוב עורך־דין שהוא משום

 של בלשונו להשתמש אם — מעברה״ ״בוגר ויהודי
 הוא הלאומי והביטוח מישפט, איש הוא ראש־הממשלה.

 צריך הלאומי ובביטוח איש־מינהל, הוא חוקים, של עניין
 עליו — לעשות צריך הוא עוד מה במינהל. להבין

? להצטלב
 מינוס לא זה בתמ״י, וחבר אלג׳יריה יליד שהוא זה

פלוס. זה —

׳ 0

 כאשר סערה עורר ותד מוחמד המפ״מי חבר־הכנסת
 שציינה הכנסת, של החגיגית בישיבה להשתתף סירב
הת שהכנסת כך על מחה יתד התיישבות• שנות מאה

הערבית. מההתיישבות לחלוטין עלמה
 לו קראה גרוסמן חייקה — נזעקו סיעתו חברי

שאל בעניין. מקיף בירור דרש עצמו הוא אך — לסדר
:ותר את תי

כמפ״ם? הערכים למרד קורא אתה האם •
 אי־ קיימת אבל מרד, לזה קורא הייתי לא אני

 בלחצים עומד אני מהמיפלגה. הערבים של שביעות־רצון
 שאינם וראשי־מועצות, ערביים אקדמאים של מאוד קשים

 כעת דורשים אנחנו במפ״ם. שקורה ממה מרוצים
 מכריעה משמעות להם תהיה שלדעתי בירורים, סידרת

במיפלגה. הערבים גורל על ץ ממפ״ם פרישה על חושכים אתם האם •
גיבשתי לא ובכן, עצמי. בשם רק לדבר יכול אני

 שתהיה ההיסטורית מהמשמעות חושש אני עמדה. עדיין
 מרה התאכזבו ערביים אישי־ציבור אך כזה. לצעד

 ההתיישבות שנות מאה בעניין מפ״ם של מעמדתה
 מורת־ ומביעים מפ״ם למרכז מתקשרים אנשים הציונית.

ידיי. את המחזקים טלפונים מקבל אני רוח.
 אותך קראה גרוסמז שחייקה מכינה אני •

לסדר.
 הדורש זה הוא אני לסדר. אותי קראה לא חייקד,

 בין השותפות למשמעות הנוגע בכל מעמיק בירור
ציונית. ומיפלגה ערבים  אך קודמת, כהזדמנות כך על דיכרנו •

 חכר להיות יכול ערכי איך מלענות התחמקת
ציונית. כמיפלגה
 מבלי המיפלגה, בתוך פעולה לשתף שאפשר חשבתי

 מחייבת מפ״ם של הציונות אם לציונות. יתחייב שערבי
בתוכה. מקום לנו שאין הרי המיפלגה, ערביי את

 לשותפות להגיע אי-אפשר אם כי להדגיש, רוצה אני
 לא אני מיפלגה. חבר להיות להמשיך טעם אין אמת,

 לא דומה ולשותפות שואב־מים, של במעמד מעוניין
 מאבק של שנים 20 אחרי כי להגיד, לי צר אסכים.
 לנהוג חייבים אנו שבו לעניין מגיעים כאשר משותף,

מועד. בשותפות היהודי הצד שווי־ערך, כפארטנרים

הטלוויזיה!״ של בובה

 וראש רשות־חסידור עובדי מוותיקי סער, טוביח
 כמנהל״חטל- נבחר הטלוויזיה, סל מחלקת״חחדשות

שאל שהתפטר. שימעוני, צחי תחת הישראלית, וויזיה
:אותו תי

 כמנהל־ מתפקידו התפטר שימעוני צחי +
 ובי חסר־שיניים, התפקיד בי כטענה הטלוויזיה

 את העושה כופה אלא אינו מנהל־הטלוויזיה
 אתה האם לפיד. יוסף הרשות, מנב״ל של דכרו
חסרי־שינייסץ תפקידים או!הכ

 תפקיד אמלא ולא שיניים, בלי תפקידים אוהב איני
סמכויות. יהיו לי התפקיד. את עושה האדם בלי-שיניים,

 שהוטל החדש התפקיד במיסגרת ביותר, לי שחשוב מה
 יחסי- עם רק בבניין. יחסי־העבודה את לשפר הוא עלי,

טובה. טלוויזיה לעשות נוכל משופרים עבודה
 כאשר שתעשה הראשץ הדכר יהיה מה •

ץ מנהל־הטלוויזיה של למישרדו תכנם
 עם אפגש — ראשון דבר בבניין. העבודה יחסי שיפור

 מכיר אני לשיחה. אותם ואכנס ועדי־העובדים מנהלי
 בעלי־מיק- כולם איש, 600—500כ־ — בבניין עובד כל

ביחסי־העבודה. חדש דף לפתוח מתכוון אני מעולים. צוע
 מחלקת■ כמנהל מקומך את ימלא מי •

ץ החדשות
 בין משא-ומתן בגלל מיכרז. יפורסם היום בבוא
 המיכרז יפורסם לא למיכרזים, בנוגע והרשות, העובדים

יבחר. לתפקיד ביותר הטוב המועמד מחר. כבר
 לעיתונאים גם פתוח המיבדז האם •

ז מכחוץ
החד במחלקת מבחוץ. בעיתונאים צורך אין לדעתי

לתפקיד. המתאימים אנשים די יש שות
שלך? המועמד הוא מי 0

אני המיכרזים, בוועדת לשבת עומד שאני מכיוון
 על דעתי את שלי. המועמד של שמו את למסור מנוע

בוועדה. אומר המועמדים
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