
ך ..■כולח׳ פו ה ח ל ״ ■דין א מלך! ל
)55 מעמוד (המשך
בעיה. לו שתהיה לי משיב והוא בכנסת,

 נולד עשיר, קבלן של בנו רובינשטיין,
 עולמי בשם זכה הוא בפה. כפית־זהב עם

 נשוי הקונסטיטוציוני, המישפט בתחום
 של המישפטית היועצת שהיא לרוני,
 המישפ־ לשניים. ואב רובינשטיין חברת

 גדול דו־מישפחתי בבית מתגוררת חה
 חונות במוסך תל־ברוך. בשכונת ומפואר

מכוניות־פאר. שתי
 רובינשטיין, אמנון את לראיין כשבאתי

למק צמודים אשתו ואת אותו מצאתי
בצפון. משרת החייל בנם הרדיו. לט

 אותנו מכבדת מאוד, נאה אשה רוני,
אומ ובענבים. לימון פילחי עם בסודה

 בעלה. על עצומה השפעה לה שיש רים
 העצמאיות. בדיעותיה כבוד מעוררת היא

 בגלוי להביע היססה לא היא בזמנו
 שמואל של הצטרפותו נגד דעתה את

לממ ד״ש הצטרפה כאשר לד״ש. תמיר
 באופן התנועה את עזבה היא שלה,

אח וגררה בעלה, התנגדות חרף הפגנתי,
אוהדים. גדודי ריה

 מהכישלון התפכח רובינשטיין אמנון
יל ״מחלת לד״ש קורא הוא ד״ש. של

 נמצאת שינוי תנועת כי בטוח הוא דות״.
 בעונש״מוות דוגל מחודשת, פריחה סף על

 ומאמין ; בני-ערובה שהורגים למחבלים
 דמותו את חיזקה רק ד״ש פרשת כי

 להאמין לציבור גרמה הציבור, בעיני
 שלו ושמילה שררה רודף אינו שהוא

מילה. היא
 במיוחד. מצטיין אינו הוא כחבר-כנסת

 שאיימה תנועה בזמנו שהרים רובינשטיין,
 אותנו שתשחרר לשון־המאזניים להפוך

 על בלט, לא הדתיות, המיפלגות מעול
אומ חברי״הכנסת. יתר של רדידותם אף
 נחמד איש הוא רובינשטיין שאמנון רים

 הוא אין אך כבוד, ומעורר משכיל מאוד,
גדול. פרלמנטר

 בכנסת. מרגיש אתה כיצד •
ץ חברים שני כת כסיעה כחבר
 אני אבל להתרגל, מאד קשה לי היה

 הגדולות, הסיעות עם להתחלף רוצה לא
 לבד חברי־כנסת. יותר הרבה להן שיש
 הפרלמג־ הפעילות בין יחס בל אין מזה,

 אבל הסיעה. גודל ובין שינוי של טרית
 לסיעה להתרגל קשה היה אישית, לי,

קטנה.
 האחרון כזמן הירהרת האם •

? הפרלמנטריים מהחיים כפרישה
 ממשיך אני י פתאום מה ז לפרוש

 עם לנו שקרה מה יקרה לא יותר הלאה.
 לנו שלקח המערך, של הטריק גם ד״ש.
לה שצריך בטענה מצביעים מאוד הרבה

 שניה. פעם יעבוד לא הליכוד, את פיל
משוכנע. אני בזה

 היחסי כישלונו כי סכור אינך •
מכישלון נכע האחרונות בבחירות

 איתי דיבר שוקן גרשום
תמיר של צירופו על

 שוהיה בוודאי לריש.
שלו להמלצה רב מישקל

 שני שינוי קוכלה האמנם ד״ש?
ה תעמולת כיגלל כלכד מנדטים

ז ליכוד״ לא ״רק שאמרה מערך
 אך ד״ש. כישלון של העניין גם היה

 באופן ניתק הזה הכישלון כי, מאמין אני
 וד״ש. שינוי בין הגורדי הקשר את סופי
 של התעוררות מעין כעת מרגיש אני

 רצון יש כי מרגיש אני שינוי. חברי
 בשבת. אסיפה לנו היתה מחדש. להתאחד
 הגיעו הגיוס, למרות !והנה, מאוד חששנו

וב התעוררות יש הארץ. מכל איש, 350
 לבחירות הולכים שלנו !מהסניפים חלק

המקומיות. לרשויות
 התעוררות כץ קשר יש האם •

 שי■ התעוררות לבין שלום־עכשיו
נוי?
 אוהדי שציבור נכון זה יודע. לא אני
 של ציבורי הלד־רוח מאותו נזון שינוי
 לא יתומו אישית אני שלום־עכשיו. אוהדי

 בשלום־עכישיו שלום-עכשיו. בפעולות פעם
 כולל מגוונות, דיעות בעלי אנשים יש

 חברי- 26 בתנועה שתמכו עובדה מערך.
מר מאוד מיספר זהו המערך. של כנסת
שים.
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 ד״ש. הקמת של לימים נחזור •
תנו של לשיתופה התנגדת מדוע

 לדיעותיה קרוכה שהיתה ר״ץ, עת
שינוי? של

בהתחלה, ר״ץ את אלינו צירפתי אילו
נוס להרחבה אופציות לנו סוגר היה זה

 היה לא בוחרים של שלם ציבור פת.
בה־ מעונינים היינו אנחנו אלינו. מצטרף

 הוא עצמאית. דיעה לגבש יכולתו וחוסר
 לעולם למשנהו. אחד מהלך־רוח עובר היה
דבר. של בסופו יחליט מה לדעת יכולנו לא

 נפרדת לא מדוע כך, אם •
הראשוני? השלב אחרי ממנו

 לד״ש, הצטרפו מדוע שואלת אינך מדוע
 שהכירו אנשים הראשוני, השלב אחרי
עמית, מאיר כמו אנשים ? בצבא אותו

 לדש תוליד של להצםופותו שהסכמתי זה
ופאםאלית מאד גזולה שגיאה השח

י —י
 במצביעי גם שינגוס רחב יותר גוף קמת

 את אלינו לצרף ההצעה לכן הליכוד.
כש אחר-כך למים. נפלה אלוני שולמית

 ׳שולמית את אליה לצרף רציתי ד״ש, קמה
הסתדר. לא זה אבל אלוני
ה מגלי כתוצאה קמה שינוי •

 ושהופנו הארץ, את שפקדו מחאה
 תנועתך דיין. מיטה נגד כעיקר
 והצי הלכת והנה שינוי, הציעה
 אחראי שהיה ידין, ייגאל אל טרפת

כוועדת־אגרנט. דיין של לזיכויו
 תנ׳ועת־מחאה היינו לא הראשון מהרגע
 לא ׳ועדת־גרנט רקע על ידין עם וההליכה

 אגר־ בוועדת .1976ב־ המרכזי הדבר היתד,
 מאוד ■שאני לנדאו, השופט גם ישב נט

ומעריך. מוקיר
 אג־ ועדת את קשות ביקרת •
רנט.
 הבעיה היותה לא זאת אבל נכון, זה

הגדולה חולשתו היתד, הבעיה ידן. עם

דן את שהכירו זורע, מאיר  שנים במשך י
אותו. היכרתי לא אני י רבות
 איש היה הוא כצבא כי יתכן •

שונה.
 לקח הפסיכולוגי. בצד מעוניין לא אני

 לקח הציבור לכל ידין. את להכיר זמן לי
 פוליטי מנהיג בו ראו כולם בתחילה זמן.
 היה דיין משה לאומי. שיעור־קומה בעל
דן תחת לכהן מוכן כשר. י
 כשר לכהן מוכן היה הוא •

. כל תחת . אחד.
 תחת לכהן הסכים לא הוא נכון. לא

 בן־גוריזן, — מזה יותר פרס. שימעון
 להיות אותו הועיד האנשים, מכל יותר

 מידין שויה היה 1976 ישל ידין יורשו.
 השינוי את מייחס אני לאחר־ימכן. שהתגלה
כולה. הצברית המנהיגות של לטרגדיה
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הטר את מסביר אתה איד •
הזו? גדיה

התעמלות בתרגילי רובינשטיין
? פיתאום מה ? מהפוליטיקה לפרוש

 שפירא יונתן ויחיד. אחד הסבר לי אין
 של בצילה שגדלה קבוצה זוהי כי מסביר

 בדעותיה. ואיתנה מאוד חזקה מנהיגות
 ואמר ביצוע לתפקיד שהלך דור זהו
ר החלטות. קיבל לא אבל כן,  בצל שחי ד

 י ארצה שהגיעו ■הגולה, ילידי של מנהיגות
 מה יודעת את יציבה. פוליטית עמדה עם
 פקודה״. יתן ״הזקן ז הפלמ״ח הימנון היה
 ה־ כללית. תופעה כאן שישנה ברור לכן

דן של מיקרה  אחד מיקרה לא הוא י
 בוגרי של מהכישלון חלק אלא ויחידי,

 אי־אפשר מיקריות. כאן אין תש״ח. דור
דן. לגבי מראש זאת לחזות היה  סולם י

הכ כושר בעל עיקבי, כאדם אותו ציינו
 היכה לו שקרה מה ואירגון. החלטה רעה,

 אנשים ומוקיריו. מכריו כל את בתדהמה
״ האמינו ולא בספר שכתבתי מ־ קראו

 מיסמ־ שם, נמצא הכל עיניהם. למיקרא
 למראה להאמין קשה — פרוטוקולים כים,

עיניים.
 האם ליחסי־העבודה, מעבר •

 על גם קשר איתו ליצור הצלחת
אישי? בסים

 חש הוא כאשר מסויימים, בשלבים
הר לממשלה, להיכנס לא בתביעתו בודד
אותו. והבנתי מר־נפש הוא כמה עד גשתי
אז כסימני הבחנת לא האם •
 האם ? ידין של בהתנהגותו הרה
? אחת ככת עליך ניחת הבל
 ■* דקירות- אבל דקירות־מחט, הרבה היו
 שבן־ לכך אותי הכינו לא האלה המחט
לקיצוניות. מקיצוניות יעבור הוא לילה
כ ידין, כאשר הרגשת כיצד •
 דוכן מעל עמד ראש־הממשלה, סגן

 4שי שינוי נגד נאום ונשא הכנסת
ה אחד שהיתה הבחירות, טות

 של כמצע המרכזיים אלמנטים
? ״ש ד

 כשידיו כאלה, מיקרים כמה עברתי
 כך ד״ש. של המציע ואת יעזרו את הפך

 כבר הבחירות, שיטת לשינוי הגיע כשזה
 נבגדים. ׳שחשנו היא האמת אבל התרגלנו.

 < של הראשונים הקורבנות שאנחנו חשנו
 מסתם מר־נפש יותר הרגשתי הבגידה.

 שנים כמה נתתי אני קול. שנתן בוחר
 בניין גבי על מטפסים איך ראיתי מחיי.
 לומדים בפוליטיקה אותו. הקמתי שאני

 למצבי־לחץ. להסתגל רגשות, על להתגבר
 מחלת היתד, ד״ש מאוד. קשה קשה, זה

ילדות.
 יותר נראית זו ילדות מחלת •
• טרמינלית... מחלה כמו

 אני אומרת. את זה את טרמינלית?
 מהמחלה יצאנו אפיזודה. בד״ש רואה
 הדבר יודעת, את מחוזקים. יותר הזאת

׳שבפו הרגשות לעוצמת המקביל היחידי
 ״ בני־ז׳וג. בין הרגשות עוצמת היא ליטיקה

 זוג כיצד הבנתי בחיי הראשונה בפעם
באים אישר הגירושין את חוגג המתגרש,

 שאנשים, הזא, המדהים
 שרם ידיו את שהכירו

 ם. האמינו רמת,
תמיד עמית נמו אנשים

 ומועקה. שיברון־לב של תקופה אחרי
 אני אלונקות. מסע הזה בעניין עברנו

 שעברה מיפלגה איזו עוד יש אם יודע לא
אנחנו. שעברנו מה את

 אלונקות מסע אותו במיסגרת •
 אהד שפירא, יונתן הפרופסור פרש

? אז הרגשת כיצד שינוי. ממייסדי
 לא הוא לשינוי. איומה תקופה היתד. זו
 זה אישי. חבר היה הוא מייסד, היה רק

מאוד. קשה קשה, היה
לפו שנכנסת מצטער אתה •

? ליטיקה
 שאיבדתי למרות מצטער, לא אני לא,
הוויכו כל •ולמרות ובריאות, זמן הרבה
ה אינטנסיבית. מאוד היא החומה חים,

ש חושב ואני החברות. בשינוי, אווירה
בפו חדשה נורמה יצרנו משהו. עשינו

ליטיקה.
האח בבחירות ׳הופעת כאשר •

 ולא כך היכטתי בטלוויזיה רונות
 יכולתי לא לך. להאמין יכולתי
 הקודמת, שכפעם אחרי לך להאמין

 איש עם הלכת כך, כשהאמנתי
 כסו איש עם מזה, וגרוע ידין כמו

תמיר.


