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מדבר!״ פלסנר מה
 לא הליברלית ״המיבלגה

נמינלגה!״ עוד קיימת

שמי דניאלה

 בתוך קורה מה הפוף עד להבין כדי גאון להיות צריך
 נודע עכשיו השונות. סיעותיה על הליברלית, המיפלגה

 זייגרמן, ברמן, הח׳כים של נוספת סיעה לקום הולכת כאילו
 בתוך מישהו כי ברדיו שמעתי גם היום וסבידור. תיכון

 בעוד אלא למיפלגה ביו׳ר לבחור לא החליס המיפלגה
 לי שיסביר זייגרמן דרור מח"כ ביקשתי חודשים. שישה
 לעוד היו׳ר בחירת את לדחות ומדוע סיעה, עוד מדוע

ומריבות. מאבקים רצופי חודשים שישה
 כמיפלגה הליברלית המיפלגה שמעת. שאת מה שמעתי לא אני

 החלטות מחליטה מהן אחת וכל סיעות קיימות קיימת. לא כבר
 קודם למיפלגה. יו׳׳ר לבחור צריך לא דעתי לפי הצהרות. ומצהירה

 עכשיו להתעסק עדיף דעתי ולפי לזה, מתאים לא אחר אף כי כל,
שרים. של בגופם מאשר עניין של בגופו
 ברמן, ח״ב ושל שלד וההצהרות הדעות לפי •

 למיפלגה מתאימים בדיוק לא שאתם הרגשה לי יש
דעתך? מה לליכוד. המצורפת הליברלית

 לייצג צריכה שהייתה הליברלית, שהמיפלגה היא הבעיה
 את איבדה ליבראלית, חיים דרך ולהביא ליבראליות השקפות

 הרעיון. היה לא בפירוש שזה החרות, תנועת בתוך והתמזגה דרכה
 הליכוד והנהגת נעלמה, הזאת והרוח במדינה קרו דברים אבל

 רוצה לא אני העיקרית. הכוונה את דעתי לפי הסותרת רוח הביאה
 שתי כרגע עומדות לפני אבל ברמן. ח״כ של בשמו לדבר

 לנסות או הביתה, וללכת המנדט את להחזיר או אפשרויות:
לעשות. מנסים אנחנו, או שאני, מה זה מבפנים. ולהאבק

 המיפלגה עתיד את רואה אתה איך •
הזאת? המסוכסכת

 שינוי שיהיה או אפשרויות. שתי רואה אני פה גם
 עזר יעמוד הליכוד ובראש מהפך, יהיה אם בליכוד, משמעותי

 סיכויים: הרבה לה נותן לא שאני אפשרות — למשל וייצמן
 יתמודד וחלק בחרות ייטמע מהמיפלגה שחלק שנייה, ואפשרות

הבאות. בבחירות בנפרד
 לעצמך, מתכוון אתה ייטמע, שלא החלק •

 תצליחו מנדטים כמה חברים. ולעוד תיכון לכרמן,
דעתך? לפי לקבל,

 17 הליברלית במיפלגה יש היום חשוב. אינו המנדטים מיספר
לאפס. מתקרבת והשפעתנו שרים 5ו־ ח״כים

 בתל־אגיב חן בשדרות שנה מדי הנערך האמנות, שבוע
 לדעתם - האחרונות בשנים הפך בארץ, אחרים ובמקומות

 ארנקי״עור, חפצים. מבירות של לשבוע - אנשים כמה של
 וכלי״קרמיקה, ריקמות בובות־צעצוע, תכשיסי־חרוזים,

 שהתכוון שבוע בתוך מדי, נכבד ואולי נכבד, חלק תפשו
האמנות. שבוע

 שצריך החליסה בתל״אביב והפסלים הציירים
 המוקדש השבוע את ולארגן ואומנות, אמנות
 יושב־ראש של מקומו ממלאת לב, אתי שונה.

 של בעזרתם - עצמה על קיבלה והפסלים,
 והיא האירוע את לארגן - תל־אביב

ממש. אמנות
העיקריים?

 תל־אביב על מדברת שאני ברור
והאומנות. האמנות שבין בהפרדה

 ביתנים בין הליכה בשדרה,
 מוצגים תערוכת במקום .

 יוקרנו ערב כל אמנות. של
שנפלד, רינה

את ויציירו ציירים

 בגלריות
 ושקהל קהל,

ואולי ,

ציירים
יכולים

 המילחמה מתמוססת, הרפואה שוקעת, הכלכלה
 הלאומית חברת־התעופה את כבר שכחו כולם נמשכת.
 שם שלפחות חשבתי, לתומי לנו. גרמה שהיא והצרות
 של .מעריב׳ גליון לידי נפל אז אך נגמרו. כבר הצרות

 תיסגר הודיע.שאל־על' פלסנר שיקיר קראתי ובו השבוע,
ספסמבר. בחודש

קרה. מה אותו ושאלתי מנכ״ל.אל״על׳ אל פניתי
ח אגיד שאני רוצה את מה מושג. לי אין ל

 יודע אתה האם מדבר. הוא מה על לי שתגיד
כך על איתך דיברו האם ״אל־על״? לסגירת

מושג לי אין שממש היא לך, לתת יכול




