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 במאבק, גוום לא ״אני
מפי־ ר ט עלי תפסו

 דעתה אך חברת״כנסת, אינה כבר גרוסמן חייקה
 אחת היא חייקה מפ״ם. במיפלגתה, נשמעת בהחלט

 חברי־ של לקבלתם וחד־משמעי נמרץ באופן המתנגדים
 המערך. בתוך כסיעה פרץ ויצחק לין אמנון הכנסת

 קלה שעה אותה ותפסתי עברון לקיבוץ אליה טילפנתי
בתל־אביב. מפ״ם מזכירות מישיבת שהגיעה אחרי
 שד כעניין מתעקשים כל־־כך אתם מדוע •
? ולין פרץ

 למיפלגת כחברים יצטרפו שהם זה על מדובר לא
 להחליט יכולים אנו אין מתערבים. אנו אין בזה העבודה,

 מדובר העבודה. במיפלגת חבר יהיה לא ומי יהיה מי
 ולזה נפרדת, כמיפלגה או כחטיבה, יצטרפו שהם כך על
 כפרטנר, העבודה במיפלגת בחרנו אנחנו מוכנים. אנו אין

 לין את רוצדם לא או רוצים אנחנו אם להחליט זכותנו
כפרטנרים. ופרץ  דורסים פחות לא ניצים יושבים כמעיד •
ארבלי־־אלמוזדינו... גלילי, למשל ופרץ. מלין

 ופרץ לין עם העבודה מיפלגת שניהלה המשא־והמתן
 אתנו. בה שדובר מזו אחרת פוליטית פרוגרמה על היה
 כזאת. פוליטית פרוגרמה עם למערך מוכנים לא אנו

 ומביאים חדש פוליטי מצע לנו שכותבים מצאנו פיתאום
כנדוניה. אותו לנו

העבו במיפלגת חברה ארבלי־אלמוזלינו ששושנה זה
 להיות נעים שזה לך להגיד יכולה לא אני עניינם. זה דה

 העבודה. מיפלגת של עניינה זה אבל במערך, ביחד אתה
 ארבלי־ שושנה של לא המיפלגה, של פרטנרים אנחנו

אלמוזלינו.
 איך המעיד, עם נישואין שנות 15 אחרי •

להתגרש? תיאלצו אם תרגישי
 עוסקת אני ברגשות עוסקת לא אני יכאב. לא זה לי

בפוליטיקה.

 חריש, מיכה חבר״הכנסת היה בכנסת השבוע גיבור
 חריש הקואליציה. הובסה שהעלה, היום לסדר שבהצעה

 את שתבדוק פרלמנטרית, ועדת״חקירה למנות הציע
 היתה הגדולה ההפתעה סיני. בפינוי הממשלה מחדלי

המערך. עם יחד הפעם הצביעו התחיה כשאנשי
 לגרום הצלחת איד חריש׳ חכר־־הכנסת •
הגי למרות המעיד, עם תצביע שהתחיה לכך
? להסכם־השלום ההפוכות שות

ההצבעה. לפני שבועות שלושה כהן גאולה עם דיברתי
 לנו שיש לי והזכירה הסתייגותה, את הסתירה לא היא

להס התנגדה היא הסכם־השלום: בעניין חילוקי־דיעות
 שאילולא מפני הסתירה לא גם היא בעדו. הייתי אני כם׳

סיני. את מפנים ממילא היו לא ההסכם, קיבלנו
 הח״כים יצביעו איך ידעתי לא האחרון הרגע עד לכן

 לי שתאפשר מכהן ביקשתי זאת בכל התחיה. של
 שיחליטו. לפני התחיה, חברי לפני דברי את להשמיע

 ועובדות, אינפורמציה הבאתי הממשלה, במחדלי התמקדתי
 היתה התחיה הצבעת יצביעו. איך ידעתי לא ועדיין

הפתעה. בבחינת בשבילי גם
שצברת? המידע מניין •

 ובעיתונים במעריב שפורסמו כתבות־תחקיר, מסדרת
רב. לעזר לי ושהיו אחרים,
 עם להצביע תל״ם את שיכנעת איך •

? המערך
 לרגע עד בדיוק. ידעו לא והם שיחות, איתם היו
לטובה. אותנו הפתיעו בסוף יצביעו. איך אמרו לא האחרון
הנצחון? את חגגת •

 להביא הוא הבא השלב מנצחון. רחוקים עוד אנחנו
 לדיון הדעת על מתקבל תאריך תקבע שכנסת זה לידי

.1998ל־ הדיון את תקבע ולא בהצעה,
 דברים בכנסת רבה, עבודה עוד לי יש מזה חוץ

 חברי־הכנסת. על לסמוך ואי-אפשר ליום, מיום משתנים
 תיראה איך יודע לא כשאני לרוב, לדאוג צריך אני

 לא זח לא, פשוט. לא זה מחר. הפרלמנטרית התמונה
פשוט.

 עם ביחד הליכוד את עזב לין אמנון חבר־הכנסת
 ציפו לא במערך למערך. ועבר פרץ, יצחק חבר״הכנסת

ולהצ להצטרפותו מתנגדת מפ״ם פתוחות. בזרועות לו
 מאיימים אומ״ץ וחוג שריד יוסי פרץ. חברו, טרפות
1 לין אמנון כך על אומר מה בפילוג.
? כמערך שעוררת המהומה עד דעתך מה •

 מבטיח אני ? הבא רביעי ביום שלך, העיתון יוצא מתי
יסתדר. הכל אז עד לך

 מאבק הוא העניין כל הזה. בעסק צד לא בכלל אני
שעמדו לחוגים משתייך אני עמדות. ושמירת יוקרה של

 היחיד. לא ואני מפ״ם, עמדות את תואמות אינן תיהם
̂״ עוד יש כמוני  היום עד היה שיכול מי במערך. 30,
 נעים, רענן ועם גלילי ישראל עם אחת בכפיפה לחיות

איתי. גם לחיות יוכל שלא סיבה שום אין
 התקבד דא שצעדך מכך מאוכזב אתה •

כמערך? כאהדה
 וזה העבודה, מיפלגת בחוגי מאוד יפה אותי מקבלים

 היטב- חישבתי אופטימי. אני אותי. שמעניין מה בעצם
חותר. אני לאן יודע ואני צעדי, את היטב

האמת, למען פילוג. יהיה לא להירגע. יכולים כולם
 משתוקק ואני טרמפ עלי תפסו הזה. במאבק גורם לא אני

הזה. בעניין המיפלגה תטפל איך לראות מאוד


