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רבץ: יצחק
 בטריטיקה ״בונריה,

״ אין ! ת ו שמח

 בשבוע אותו וכשפגשתי רביו, ליצחק סימפטיה לי יש
 גדלה. שלי הסימפטית פאר, מני של בערב־ראיוצות שעבר

 ויטקי, של כוסית ביד מחזיק הראיוצות לערב בא הבן־אדם
ק היא ובנעלי״התעמלות. בג׳ינס לבוש  עכשיו ינייד י

 לנהל נתחיל ואנחנו ג׳אגר, מיק של מעריץ שהוא להכריז
 פרזדינט׳׳. פור .רבין של בטיגנון קמפיין בשבילו

 הוא הזה בערב״הראיונות בעדו. יצביעו בטח ?אמריקאים
 במהירות״שיא דיבר - לא או ותאמינו משוחרר, נינוח, היה
שלו. הרגילות העשר במקום בדקה, מילים עשרים של

ווייצמן? סרס פגישת על דעתך מה רבין, מר •
דיעה. לי אץ
הזו? הפגישה פשר את לנתח ניסית •
, , הזמן. על ■הבל
הפוליטיים? לחיים יחזור וייצמן אם תשמח •

שמחות. אין בפוליטיקה בובל׳ה,
36

רהט: שלמה
 את לצבוע ,,מנסים

״ ו י ע ה ! ו ו ת נש

 של ימים לנו נכונו ועוד בשער, המוניציפליות הבחירות
 המתמודדים. בין הדדיות ומחמאות מילוליות חגיגות

 תל־אביב עיריית ראש ואפילו ההתחלה, רק זוהי בינתיים
 פרופיל על שומר רטן, ללא לשונו את בדרך־כלל המשלח

, :,צ׳יץ את שאלתי בדבריו. בינתיים, ונזהר, נמוך
 למירוץ מצטרף נתן שאייבי כך על דעתך מה •

תל־אגיב? עיריית לראשות
 מדינה זוהי העיריה. לראשות לרוץ זכות. יש אדם לכל

דמוקרטית.
לדעתך? סיכויים לאייבי יש •
 שב־סז יודע רק אני מהמתמודדים. איש עם ויכוח אין לי

 מאמץ ואני רבה, בתנופה העיר את פיתחתי האחרונות השנים
 הנסיונות למרות — זאת מעריכים העיר תושבי שמרבית

בשחור. העיר את לצבוע המתמודדים של הטיבעיים

כץ: ישראל
 שרוסעכשיו עם נתנצח ,רא
אחים!״ רמירחמת נגוד ורא

 בבחירות לאחרונה. אותה שיחק כל־כך לא כץ ישראל
 מעט לא קסטל הפסידה בירושלים לאגודת״הטטודנטים

 העברית האוניברסיטה של מעמדה את ועירערה מכוחה,
 נם המערבי. בעולם ביותר הימניות האוניברסיטות כאחת
 ̂ לא הוא חודשים, כמה לפני נכנס לשם הפוליטיקה, בעולם

 כמה מסתובבים זאב במצודת כי אומרים ויש גדולות, עשה
 אך מצליח. לצעיר שנחשב ממי מאוד המאוכזבים אנשים

 ונזרק שכמעט מי הקו*קלקט״קלאן, הפגנת את שאירגן מי
 י שהושעה מי ייעשו, שלא מעשים בגלל מהאוניברסיטה

 מאוד מעשים בגלל האוניברסיטה רקטור על״ידי מלימודיו
 — אל חוזר הוא בקלות. מוותר אינו סטודנטיאליים, לא

 ישראל*. למען בשם.צעירים התנועה עם הפוליטית הזירה
 מי קרחות. כמח חאלה הצעירים בין ראיתי דווקא אני

 של האבודים לערכיה כל״כך שדואג מי אולי יודע,
 דאגה. מרוב צעיר בגיל שערותיו את מאבד ארץ־ישראל

 לכל הרמטכ״ל כמובן היה התנועה הוצגה שבו הערב גיבור
 ישראל את דווקא לראיין בחרתי אני אך דפול, המכונה עת,
מתל״עדשים: הנגר של 1 מט׳ המעריץ שהוא כץ,

 ״ ל״שלום נגד תנועת מקימים? אתם מה •
עכשיו״?

 את רואים לא אנחנו אבל כך. יתפרש זה אם אכעס לא אני
 כדי ישראל עם בעד אלא עכשיו, שלום נגד כנלחמים עצמנו

 את למשל, לשחזר, מתכוונים אנחנו השורשים. אל אותו להחזיר
 שבו רוטשילד, בשדרות הבית אל נחזור המדינה. הכרזת טקס

האירוע. התרחש
 נזרק שכו המקום אל גם לחזור מתכוונים אתם •

גרינצווייג? אמיל על הרימון
 לא מתכוונים לא אנחנו אקטואלית. אינה שלנו ההתייחסות

 שלו, המקורות מהם ישראל לעם להזכיר רק לצעוק, ולא למחות
שלו. השורשים מהם

 מצידך, כוח צכירת של תרגיל עוד זה האין •
 וגם הסטודנטים כאגודת גם כוחך את שאיכדת אחרי

זאב? במצודת
 ניצחתי הסטודנטים. באגודת כוחי את איבדתי לא קודם־כל,

 במערכת־הבחירות הסטודנטים. לאגודת בבחירות פעמים שלוש
 כוחי את שמיציתי הרגשתי כי מעורבות כל לי היתה לא האחרונה

׳ לתרום. מה יותר לי ואין
 מדוע זאב? במצודת שלך לקאריירה קרה מה •

הופסקה? היא
 קראו חודשים כמה לפני אותה, הפסקתי אני הופסקה. לא היא

 * המוניציפליות. הבחירות בריכוז בליכוד לעבוד לי והציעו לי
 הגעתי אצליח. לא עסקנות של בדרך כי למסקנה והגעתי ניסיתי

תככים. מדי ויותר אמת מדי פחות יש שבעסקנות למסקנה
 את הקמתם שלא לי להגיד רוצה באמת אתה •
עכשיו״? ״שלום נגד במישקל הזה הגוף

 לא אנחנו כי המכריע, הגורם לא זה אבל כן, נגד כמישקל
אחים. למילחמת נגרור ולא נתנצח


