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 דבר הם המקומיות למועצות הבחירות רובנו, עבור
 והמועצות, ראשי״הערים נבחרו המקומות ברוב גמור.

תפקידם. את עשו כבר והאזרחים
 עמית אורי הוא לפניו עוד הן שהבחירות מאותם אחד
 כמו שקיבל, רמת״גן, עיריית לראשות המערך מועמד

 הבוחרים, מקולות אחוז 39 פלד, ישראל ד׳ר שלו, המתחרה
 איך אותו שאלתי מחדש. הכל מתחיל הוא בנובמבר 8וב־

שוב. לבחירות מתכונן הוא
 ריכוזי אל ההליכה שוב הראשון. לסיבוב כמו הדבר אותו

 לחיצות־ שוב בוחרים, עם פגישות שוב ברמת־גן. האוכלוסיה
 בפלקטים אותו לראות שצריך מישהו לא זה ראש־העיריה ידיים.

שלי. החיוך את אותי, שיראו צריך ובעיתונים,
דבר. אותו עושה בוודאי סלד ישראל גם •

 אישים לרמת־גן מביא וגם הדבר אותו עושה שהוא מאמין אני
 רוצה שהוא ושמעתי, אורגד את הביא הוא ממיפלגתו. חשובים
אפילו. שמיר יצחק ואת לוי דוד את להביא
דבר? אותו עושה לא אתה מדוע •

מוניציפליים. וחיים פוליטיקה בין להפריד שצריך חושב אני
 עובר לא הירדן פוליטיקה. בלי מבוססת שלי מערכת־הבחירות כל

 על מדבר אני עמידר. רמת לא זה ושומרון ויהודה ביאליק ברחוב
 על חינוך, על תברואה, על כבישים, על ברמת־גן: חיים איכות
 ישראל ובין ביני לבחור צריך הציבור דעתי, לפי בקשישים. טיפול

 מיפלגתי לחברי זה את הסברתי והליכוד. המערך בין ולא פלד
 כיבדו והם פה יופיעו ושלא שלהם מעורבות תהיה שלא וביקשתי

זה. את
 קואליציה על עובד כבר סלד שישראל שמעתי •

 ראש־ תהיה ואתה בזה, יצליח הוא אם למועצה.
מועצה? בלי כראש-עיריה תתפקד איד העיריה,

 והוא למועצה מנדטים 10 קיבלתי אני מזה. מודאג לא אני
 שניים לעוד זקוק אני משלו. גדול יותר שלי הסיכוי שבעה, קיבל

 להקים יכול שאני בטוח אני לחמישה. זקוק והוא רוב להשיג כדי
ויציבה. מבוססת יותר קואליציה

 היותך בשל שהצלחת שאומרים אנשים יש •
 הצביעו רמת־גן תושבי ולכן עיראקי ממוצא

 שאתה מפני שהצלחת טוענים ויש בשבילך
מהמערך.

 בין למערך. קשר שום להם שאין אנשים בי שבחרו יודע אני
 משלום־עכשיו, משינוי, מהתחיה, אנשים היו בי התומכים

 עיראקי. ממוצא שאינם אנשים וגם מחרות, ואפילו מהליברליס
 מאבק להיות צריך לא זה טוב. מועמד אני כי בי, שבחרו מקווה אני

 מה וזה טוב יותר ראש־עיריה על מאבק להיות צריך זה פוליטי,
שאהיה. מקווה שאני
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 לדעת היד, בצור המימשל בבית מכונית״התופת פיצוץ
 נגדנו. בפיגועים חדש עידן פתיחת מסויימים, אנשים
 ראשונה סנונית הוא זה שמיקרה חושבים האנשים אותם

 השיגרתיים אמצעי״המנע כל שנגדם במתאבדים, בשימוש
 חבר אילת, עוזי ) סגן־אלוף(מיל את שאלתי פועלים. אינם

 ביחידת״ רבות שנים מה המשרת בית־השיטה, קיבוץ
 דעתו מה בפיגועים, רבות פעמים כבר נפגש ואשר צנחנים,

זה. עניין על
 פעולותיהם כי להילחם, מאוד קשה מתאבדים שנגד מעריך אני

 את שהפעיל שהאיש לגמרי בטוח איני זאת, עם יחד בלתי־צפויות.
ממשימתו. יחזור לא שהוא במפורש ידע בצור מכונית־התופת

כזאת? ממשימה לחזור סיכוי יש האם •
בחיים, כזאת ממשימה בשלום לחזור אפשרות ויש סיכויים יש

איך. רעיונות להם לתת רוצה לא שאני רק
 אומרים ולא אותם שמרמים חושב אתה כלומר, •
האמת? את להם

 אמיצה, לפעולה יוצאים שהם יודעים שהם חושב אני
 הידיעה ובין זה בין אבל קלושים, הם ממנה לחזור שהסיכויים

 יודעים שהם לי ברור גדול. יש׳הבדל חוזר לא שאתה הברורה
 חלק מקבלים, שהם מהחינוך חלק וזה גדולה, שלהם שההסתכנות

 היא בהם ולהרוג ביהודים שלהילחם שלהם מהשקפת־העולם
גיבורים. להיות כדי דברים לעשות מוכנים והם גדולה, גבורה
 אפשר איך מתאבדים, להם תקרא לא אם אפילו •

בהם? להילחם
 פועלים לא הם אבל כאלה, אנשים נגד להילחם יותר קשה

 המיבצע, את שמתכננים אנשים של שלמה מערכת להם יש לבד.
 למשימה. אותם ושולחים אותם מאמנים הפיגוע, יעד את בוחרים

לטפל. ובהם ולמצוא, לחפש צריך אלה את
 דעתך לפי כלומר, מודיעינית. עבודה בעיקר זו •

בפיגועים? חדש עידן נפתח לא
 האמצעים בכל להשתמש צריך מצדנו. חדש עידן להיות צריך
 הפיגועים את מאוד להקטין או למנוע כדי לנו, שיש הטכניים

 לא בצור לבניין כביש־הגישה בטלוויזיה. שראיתי ממה האלה.
 דבר זיגזגית, כניסה גדרות, סוללות, מבחינת טוב, מספיק נעשה
בר־לב. בקו מהמעוזים עוד זוכר שאני
 מעבר את לסגור למשל, שצריך, חושב אתה •

לדרום־לבנון? הגבול
 האזרחים חיי על יקשה שזה נכון צריך. שעכשיו חושב אני

 להיות אסור בלבנון, להישאר שצריך מחליטים אם אבל שם.
צימחונים.
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מצחיקים!״ הם הזאת

 גם אלה בימים מדובר החדשות, הכלכליות הגזרות בין
 שקל, אלף 250 של הכנסה לבעלי השולי המס בהעלאת

 זה אם יפה, אורי אל־על קברניט את שאלתי אחוז. 70ל־
ולחבריו. לו נוגע

מאיתנו. לחלק
לעשות? מתכוונים אתם ומה •

 בגלל גם כלום, לעשות יכולים לא אנחנו כרגע, דעתי, לפי
מפרק. תחת שאנחנו העובדה

 על מאוד הרכה דיברו האחרונות בשנתיים •
 על ויתרתם גם היטם, זוכרת אני ואם שלכם השכר

ממנו. חלק
 בומה בתקופת זה. את זוכר בעיתונות שמישהו שמח מאוד אני
 שחיקה גם לנו והיתה דה־פקטו משכרנו אחוז 25 על ויתרנו שביט
 מאוד מיוחד הוא שלנו שהמיקצוע מבינה את אבל בשכר. אדירה
 כשהיהודים ובמיוחד, בנו מקנאים שכולם הפשוטה העובדה בגלל

 לחו״ל נוסעים יום כל שאנחנו זה בלתי־מפרגן. עם ביסודם הם
 גם ומבינים זה את מבינים אנחנו מדעתם. מהאנשים חלק מוציא

 של המילחמה כמו גל אותו על להיות יכולה לא שלנו שהמילחמה
אבטלה. תהיה אם עבודה, מקומות על אחרים אנשים
 משכורות לכם שיש להכחיש אי־אפשר •

מאוד. גבוהות
 קשים חיים גם לנו יש אבל ברוטו. גבוהות משכורות לנו יש
 הטייס, בתא איתי לשבת אותו מזמין אני בנו, שמקנא מי כל מאוד.

 ולילות, ימים וכברקים, בסופות יום, אחרי יום אלא אחת, פעם לא
 עם ולילות ימים להיות לא בבתי־מלון, מהחיים חצי לבלות

 יקרקעו שמא רפואית בדיקה מכל מוות פחד לפחד המישפחה,
 שלא אנשים רק מהעבודה. אותך מגרשים 60 שבגיל לדעת אותך,

בנו. מקנאים זה כל את יודעים
 קינאה, שיש מבינים שאתם בגלל כלומר, •

האחוזים? סד של המם בעניין תגובה על תוותרו
 נברר אסור. ומה מותר מה נברר כל, קודם אמרתי. לא זה את

 אומר לא זה אבל להגיב, הראשונים נהיה לא האחרים. עושים מה
בכלל. נגיב שלא
מזה? מתעצבן אתה •

 וגם מצחיקים הם הזאת בדיסנלנד המופעים כל לך? אגיד מה
מצחיק. הזה המופע


