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 מזוהה יא ,״אז
שלום־עכשיו!״ עם

 מצויה שה״ת■ ״הלווא■
פאניקה!״ לעוור

 לעשות ובגין מציע ״אני
ולהתפטר!" טובה

 היפה האיש הוא זייגרמן דרור הליברלי חבר״הכנסת
 מגיע הח״ג עיתונאים. של לחביבם הפן הליכוד של

 עם אחד בקנה עולות שאינן דיעותיו, את בפומבי
 של הנוראי״ //הילד לכינוי זכה וכבר הליכוד, דיעות

 זייגרמן חבר״הכנסת אל פניתי בכנסת. סיעת״הליכוד
אותו: ושאלתי

 חכרי־הכנסת שד צעדם על דעתך מה •
פרץ? ויצחק דין אמנץ

 צריד לא למקומו. שתגיע עד חברך את תדון אל
 אני במקומם. עומד אתה כן אם אלא אותם לשפוט

למערך. והולך עוזב הייתי לא במקומם
 את לכולם יפתור זה חדשות, לבחירות ללכת צריך
הבעיות.

ב לכנסת תיבחר לא כי חושש, אינך •
ץ הכאות בחירות

 ארוץ אם ידוע לא בכלל אני כלל. חושש איני לא,
 את תשקול הליברלית המיפלגה הליכוד, בתוך לכנסת
 ואז — עצמאי? באופן תלך .אולי— יודע ומי דרכה,
הבאה. בכנסת אהיה כן דווקא
תו אתה כאילו לי נמסר אחר: בעניין •

 שלום־עבשיו, שאירגנה כמישמרת־המחאה מך
ץ כשטחים ההרג על למחות כדי

 הזה, בעניין אלי פנה לא משלום־עכשיו אחד אף
 אפילו אני במישמרת. תומך שאני אמרתי לא ומעולם

זה. מה יודע לא
ז־ משלום־עכשיו אליך פנו לא מעודם •

 באוניברסיטה. עצרת באיזו להשתתף כדי אלי פנו
 שלום־עכשיו. עם ביחד מופיע לא שאני להם אמרתי

בשמי. אופיע להגיד, מה לי יש אם
פוליטי. גוף לא היא שדום־עכשיו •

 מי ועם שלום־עכשיו תנועת עצם עם מזדהה לא אני
מאחוריה. שעומד
ץ בליכוד כעצם, עושה, אתה מה •
לטלפון. לא זה
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 גילה כאשר סערה עורר גולדשטיין פנחס חבר״כנסת
 ליצלן, רחמנא מעשנים, מבני־הנוער 8570 כי לאומה
 שהוא בהכרזה גולדשטיין יצא בזה, די לא אם סמים.

לילדים. ימי־חחופש קיצור בעד
 רוצה אתה למה גולדשטיין, הכנסת חכר •
 היית לא אתה לילדים, החופש ימי את לקצר

ץ ילד
 דיברתי ולא החופש, לקיצור רק התייחסתי לא אני

 בפורים מדוע אותך שואל אני משמעותי. קיצור על
 אומר: אני ימי־חופש? 17 ובפסח ימי־חופש 3 צריך
 17 במקום אז זמן. שאין לי ואומרים הירידה, על למדו
 היוניים. דברים וילמדו ימים, 10 רק שיהיו בפסח, ימים

? ברחובות יסתובבו שילדים למה ובכלל,
 רכות אמהות כאשר שכיום, יודע אתה •

 כמישרה עובדות
 •טכו יחיד הכמעט

? ילדים
 שיגעון, ואמרו: הורים אלי טילפנו מדברת? את מה
 מיפלגה עכשיו מקים הייתי אם מהכלל! יוצאת הצעה
 שמדבר היחיד ההורה את לראש־ממשלה. נבחר הייתי
 היו פעם היום? יש חופש י מין איזה ובכלל, החופש. בעד

 הילדים היום לקיבוץ. ,לקייטנה, הילדים את שולחים
לאמסטרדם. לרומא, ללוגאנו, נוסעים
ץ אליך טילפנו ילדים גם •

 מה לי: ואמרו לכפר־סבא, הביתה, אלי ובאו טילפנו
תלמיד! היית לא אתה שלנו, מהחיים רוצה אתה

לטובתם. מדבר שאני להם הסברתי
ץ המורים אסרו ומה 0

אותנו! הורג אתה מהליכוד, אתה
 גרמת כי חושב אינך הסמים. כעניין 0

ץ פאניקה ההורים לציבור
 857׳ המחקר, לפי בפאניקה. להיות צריכים הם

 לפני שאם חושב אני סמים. עישנו התיכון מתלמידי
 יחסי״מין, תקיים שלך שהבת אותך הטריד שנים כמה
 להטריד צריך היום זה, עם להתמודד איך ידעת ולא

 לעקור צריך להתריע, צריך סמים. תעשן שהיא אותך
 שהם אמר מי סמים. ניסו תלמידים 857״ 0השורש. מן

? המשיכו
 לפאניקה, שגרמתי חושב לא אותי. מטרידים 107׳ אפילו

 שהייתי הלוואי מונעת. מילהמה שתתנהל לכך גרמתי
 — מדובר סמים באיזה יודעת לא את פאניקה. מעורר

הכל. מנסים שלנו הצעירים החבר׳ה

 הזמן הוא החופש •טלמה,
ה עם להיות זמן להן יש

 יעקב שהעיתונאי מחכח אני שבועות כמה כבר
האר העיתונאי את לשאול ואז לישראל, יבוא טימרמן

 תפסתי סוף״סוף איי-פוקלנד. משבר על לדעתו גנטיני
:ושאלתי שבנווה־אביבים, בביתו אותו

 או איי־פוקלנד, ככעית עמדתך מהי •
ץ המאלווינאס בארגנטינה, אותם שמבנים כפי

תגובה. אין
ז תגיב לא שאתה •

ידיעות... מספיק לי אין להגיב, רוצה לא אני
לך... אין בארגנטיני, •

 לזכור לך קשה למה מבין לא אני ארגנטיני, לא אני
 להגיב מוכן אני ישראלי. אני האחרונות השנים שבשלושת

בגין. לממשלת ביחס עמדתי על
מהי? •
ויתפטר! ישראל לעם טובה שיעשה לו מציע אני


