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 למד. הוא לשלום. ידו מציף ידיים, לוחץ
 שנים במשך שיעורי־בית הכין לדבריו,
 ראש יהיה שבו הזה, לרגע התכונן ארוכות.

רמת־גן. עיריית
 לקהל ידועה לא דמות הוא עמית אורי
 לאמצעי־התיקשורת. אלמוני כמעט הרחב,

 האישיים מחייו פרטים להטתיר הצליח הוא
 ומעיניהם התיקשורת של הבוחנות מעיניה

 בנרות שחיפשו מתחריו של הבוחנות
 להפתיע שהצליח במועמד נקודות־תורפה

 ומתגורר מאשתו, בנפרד חי עמית אותם.
 היא גם לחיים, חברתו עם רבות שנים מזה

העבודה. במיפלגת פעילה
 שמו את להסתיר הצליח גם עמית אורי

 ממני. גם אותו להסתיר ניסה הוא המקורי.
 ענה הפרטיים חייו בדבר השאלה שעל בעוד

 אותו שאלתי שכאשר הרי ויכוחים, בלי לי
 אותי הוליך כשנולד, הוריו לו קראו כיצד

 רוצה אינו מדוע נתגלה בסוף סחור־סחור.
 בעיראק נולד הוא שמו: היה מה לי לגלות
ערבי. בשם

 מאוד, ישראלי בשם שבחר עמית, אורי
 הסיבות את בתוכו נושא עדיין מאוד, צברי

 עדיין הוא שמו. את להחליף אותו שהביאו
הערבי. בשמו מתבייש

 כל כי אומרים, במיפלגתו עסקנים
 היה הוא לטובתו: בעצם, פעלו, חולשותיו

 מנהיגי לבוחר. חדשות פנים בלתי-מוכר,
 היה אילו לעזרתו. באו ולא בו זילזלו המערך

לו פונים הבוחרים היו אולי ידוע, עסקן

 במרכז חברים אצל מחשבה שיש לי כשהתברר
 שיש בטוח הייתי שלא מועמד להציב המיפלגה

 להירתם הזמן שזה החלטתי לנצח, סכוי לו
בחירות מערכת שוב תהיה זו אחרת למערכה.

 וכסף, משאבים לה שמקדישים מוניציפאלית
 ומסיימים מנדטים כמה עם ממנה יוצאים ושוב

בקואליציה. חמישי כגלגל או עקרה באופוזיציה
 את להציע החלטת אתה כלומר, •

שתה אלין• סנה לא בעצם, איש, עצמך.
העירייה. לרשות המערך מועמד יה

 שברמת״גן הבנתי שלי. החלטה היתה זו כן,
בארץ. ביותר והמורכב הקשה יהיה המאבק

רמת־גן פועלי במועצת בלישכתו, עמית
להסתדרות!״ מתאים היותר לכל שאני חשבו .אנשים

 באים היו המיפלגה מנהיגי אילו עורף.
 להצביע התושבים את לשכנע לרמת״גן,

 הרמת־גנים. את מרגיזים היו אולי למענו,
 למיפלגות, ותיק מומחה לי אמר ספק," ״אין

 מציב בתל־אביב המערך היה ״שאילו
 הוא ברמת״גן, כמו אלמוני מועמד בראשו

 מדב יותר הרבה רבים בקולות זוכה היה
בן־מאיר."

 או ההפקר, מן רק זכה עמית אורי האם
 תפקיד שיחקו ותכונותיו שכישרונותיו

 מאוד. מהר יתברר הדבר בבחירותן מכריע
 קודם, אליו לב שמו שלא העבודה, אנשי

 להרבה־ זקוק שהוא היום גם משוכנעים
 יצליח אם סביבו. מנוסים יועצים הרבה

 בדרכו העיר את ולנהל מהם להתנער
משהו. בו שיש סימן - האישית
 של החדש ראש־העירייה עמית, אורי

 האיש להפתיע, שהצליח האיש רמת״גן.
 כעת, אמונם. את בו נתנו רמת־גן שתושבי

 השטר, את לפרוע הזמן בא שנבחר, אחרי
 אם יגידו ימים ההבטחות. אחרי למלא
לקיים. יצליח גם - שהבטיח האיש

■ ■ ■
 מי של אלמוני. כמעט אדם אתה •
 בראש אותך להעמיד הרעיון היה

ברמת־גן? לבחירות המערך רשימת
 שלב באיזשהו העירייה לרשות לרוץ חשבתי

 יקרה שזה האמנתי לא הפוליטית. בדרכי
 לעצמי תיארתי ,50 בן אני הזאת. בקדנציה
 יש הזו ובעיר שמרן, קצת הרמת־גני שהציבור

 עד זמן לי שיש האמנתי לכן גבוה. גיל ממוצע
.58—57 גיל
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 יצא שהמערך סיכוי יש אם לחבריי: אמרתי
ברמת־גן. זה המוניציפליות, בבחירות בכבוד
 את כשהצעת חבריך הגיבו כיצד •

עצמך?
 למעלה עיניים גילגלו הם בי. האמינו לא הם

בי. האמינו ולא ולמטה,
מדוע? •

 רמת־גן. את מכירים לא שהם מפני כל, קודם
 כבר זה למה? בי. להאמין רצה לא חלק מזה, וחוץ

 עם איש אני המיפלגה. בתוך דברים בהרבה קשור
 תפיסה לו שיש איש אני עצמאיות, ריעות

 מבחינה להצטייר צריכה המיפלגה איך מסויימת
 במושגים מחזיק אני וכלכלית. חברתית מדינית,

 אני — ולדעתי בהם, מחזיקה אינה שהמיפלגה
כעת. הולכת המיפלגה שבה בדרך מאמין לא

 מפא״י. חבר השנים כל הייתי זאת, עם יחד
המיפלגה־האם. את עזבתי לא מעולם
 מיפלגתך צריכה לדעתך איך •

הציבור? בעיני כיום להצטייר
פטריוטי, קו להציג צריכה היא כפטריוטית.

האמצע. קו יוני. קו לא
אלון? תוכנית •
המינימום. זה
 מיפלגתך של יחבה על דעתך מה •

לעדות־המיזרח?
פו מצביעים בעבר הפסידה המיפלגה
 התחילו עיירות־פיתוח שכונות, טנציאליים.

לרחשי־ליבם. פנתה לא שהמיפלגה להרגיש
 לכל התחייבה שהמיפלגה חושב אני מזה, חוץ

על דובר נכון. בהם לטפל ידעה ולא מושגים מיני

 משמעותו מיזוג״גלויות האם מיזוג־גלויות.
 היה אולי הרעיון גלויות־ישראל? כל של טמיעה

לרעיון. מנוגד היה בשטח הביצוע אך יפה,
 לעדות- יצוג לתת שיש אמרה המיפלגה

 לא אחד אף יצוגי יתנו שהם רוצה מי המיזרח.
 מין איזה — לתת רוצים הם יצוג נדבות. רוצה
זה? הוא דיבור

 מלאכותיים פיתרונות הציעה המיפלגה
 ממלכתיים לתפקידים הקפיצה העדתית. לבעיה
 סתם או יס־מנים המיקרים ברוב שהם אנשים
 לדרך שותפים חיפשה לא היא נוחים.

 שנות של במושגים יצוג נתנה אלא אידיאולוגית,
 ולמרבית השילטון. את הפסדנו לכן החמישים.

 שבאותה המאמינים אנשים יש עדיין הפלא,
לשילטון. לחזור אפשר מתכונת

 שהציבור די שלא לי, הוכיח הרמת־גני הנסיון
 מספיק לא הקיים, השילטון את רוצה אינו

 להחדיר צריך יתחלפו. שהסוסים רוצה שהציבור
 וראשונה בראש היא האלטרנטיבה כי לראש לו

 וצריך מיפלגתיים, חישובים ללא פטריוטית,
 שבאה בהנהגה המדובר כי הבוחרים את לשכנע
 מעל הנמצאת הנהגה ולא משלו, הנהגה מתוכו,
באדנות. בו והנוהגת הבוחר
 אפשר הזו, ההרגשה את לבוחרים יתנו אם רק

מהפך. ליצור יהיה
 כל-כך פוליטיקה ונושם חי אתה •

 הצלחת לא בעצם, מדוע, שנים. הרבה
מהאחרים? יותר לבלוט

 הפעילים החברים משאר במיקצת שונה הייתי
 יופיע ששמם שרצו פירסום, שחיפשו במיפלגה,

שלהם. ליחסי־הציבור ושדאגו בעיתון,
 רציתי לא פעם אף בעבודה. יותר האמנתי אני
 משל להישגים להגיע רציתי ת,1מתנ לי שיתנו
 מפני אותי שיקדמו רציתי לא פעם אף עצמי.
עלי. המונחת מסויים קו מקבל או יס־מן שאני

בדברים מתפשר לא לוחם, טיפוס אני

 במיטבחים מקשיים. חושש ולא לי החשובים
 נובע שמזה יתכן מצויץ. אותי מכירים הפוליטיים

 שאמונתי יתכן אלי, החברים של הלא־חם היחס
עתה. עד אותי קידמו שלא הם והתנהגותי

 מסוגל שאתה האמין זאת בכל מי •
 במיפלגה מי ברמת-גן, בבחירות לנצח

מאחוריך? ועמד גיבוי לך נתן
 ועמד בי האמין קו־אופ, מנכ״ל גאון, בני

 ההיכרות של הקצרה התקופה למרות מאחורי,
 מההגיון והתרשם טיבעי על עמד גאון בני בינינו.

 בין היה הוא נושאים. הרבה על חושב אני שבו
שלי. הראשונים המאמינים

 ובהם אנשים, להרבה בניגוד בי, האמין הוא
 שמות. להזכיר רוצה לא ואני — הטוב״ם חברי

אותם. ירגיז זה שמות, אזכיר אם
ביכולתי. והאמין מאחורי עמד גאון בני
 הטובים״, ״חברי אומר כשאתה •
 שאתה האנשים לחבורת מתכוון אתה
המיפלגה? בפניך איתם עובד
 הרבה איתה עובד שאני לחבורה מתכוון אני
 קשות, בהצבעות איתה ביחד שהשתתפתי שנים,

 לי שאין האמינו הם היטב. אותי שמכירים אנשים
סיכוי. לי שיש האמנתי שאני למרות סיכוי, שום

 לך שיש התחושה נבעה מאין •
 שאין לך אמרו סביבך כשכולם סיכוי,
כזה? סיכוי

 99 קיבלתי ברמת״גן. חשאית בהצבעה הלכתי
 היתה זו — 77 קיבלה ארד ונאווה קולות,

ההתחלה.
 שנבחרתי אחרי ביותר הקשה הדבר אחר״כך,

 התחושה את חברי בקרב להחדיר היה כמועמד,
סיכוי. לי שיש

 שיחזור ביטחון בלי למילחמה הולד חייל אם
 כך למילחמה. לצאת צריך לא הוא בשלום, הביתה

 וזה בי, האמינו לא הם קשה. היה וזה אני, הרגשתי
קשה. היה

הש לאט־לאט אותם, הדלקתי לאט־לאט
 לאט־לאט, סיכוי. יש שאולי־אולי תכנעו

 מקרב בעיקר אהדה, בגל הוצפתי כשפתאום
דעת״הקהל. את הקובעים הצעירים,

סבי: נוצרה אבל זה, על לדבר אוהב לא אני
 שיז גל איזה כאריזמה, איזו — לומר איך —

התושבים. מצד חם ביחס הרגשתי סיכוי.
 אוו שסבבה הפנימית החבורה גם ואז,

 הראשו לסיבוב נכנסנו וכך להאמין, התחילה
ספר. לכתוב אפשר היה הסיבוב ועל

מהראשון. שונה לגמרי היה השני הסיבוב
 1ביותו מתוחכמת היתה הזו הבחירות מערכת

 ה לא הם אבל פשוטים, כאילו נראים הדברים
 מרא? היה.מתוכנן הכל וכלל. כלל פשוטים
 נ עם לדבר, איך להופיע, איפה מתוחכם: מתואם,

 מעו של בקו לנקוט האם להגיד, מה להיפגש,
 להתייד איך אישי, בקו לנקוט או ליכוד נגד

קונסטרוקטיביים. להיות איך להשמצות,
 !7 לפגישה מקום, לאיזה שנכנסתי לפני
 בעיות־המקו את ללמוד צריך הייתי בוחרים,
והבית. הרחוב השכונה,

 נתוניו איסוף של גדולה עבודה היתה זו
 שאלך אותי ישאל תושב שאם רציתי, אני ומידע.
ממנו. פחות לא הבעיה את מכיר שאני שידע
 אנ אבל מגזים, שאני שחשבו אנשים היו
 שהעובד מאמין ואני עושה, אני מה ידעתי

 הרב היא מקום בכל ובעיה בעיה כל שלמדתי
 ידעה אותם. והקסים התושבים את שהפתיע

 ל פעם אף הספציפי. במקום הבעיה מה בדיוק
 אמרר אבל הבעיה, את לפתור הבטחתי

שאשתדל.
 נשוח שתי על לפחות לי ידוע •

 איתן שנפגשו שאחרי יחסי־ציבור,
 או עצמן על לקחת שלא החליטו

 כ לך שאין טענו הן איתך. העבודה
 למכו קשה שיהיה וגם להיבחר, סיכוי
לעיתונות. אותך
 כ אותי. רצה לא אליו, שהלכתי מי כל

 שפני בארץ ויחסי־הציבור מישרדי־הפירסום
 א עצמם על לקחת מוכנים היו לא אליהם

סיכוי. שאין אמרו העבודה,
תגובתך? היתה מה •
 צר׳ אותי, להכיר כדי אותי. הפתיע לא זה
 אומרי! אנשים במחיצתי. שנים הרבה לחיות

 מזכי להיות לו מתאים יפה. נו, עמית? אורי
 עסי להיות גם לו מתאים אולי מועצת־הפועלים,

 7 הוא עמית אורי חושבים: אנשים בהסתדרות.
 שא כמה יודעים לא הם אבל מתוחכם, מספיק

מתוחכם.
 ומכי פוליטיקה ונושם שחי פוליטית חיה אני

 פליו איתם מנהל הרמת־גנים, את מאוד טוב
 י פוליטיקה וחי שנים 33 ברמת־גן גר אני סמוי.
אינטנסיבית. בצורה שנים

 ש בעיראק. היית רמת-גן לפני •
 שמ לא הוא עמית אורי נולדת.

כשנולדת? שמך היה מה — הראשון

 גחשבח• וסח ״שנים
 בוס. ושימשו נגטיב
 חלה האחרונות בשנים

 שהוא גנני התוחמת,
 חבורה נוריד גומי

 המרחיקה אנשים שו
מהשילטוך אותם

 אוו בשם אותי מכירים כולם חשוב? זה מה
עמית.
גרי׳ דויד נולד בן־גוריון דויד גם •

 פרסק׳ שימעון נולד פרס שימעון גם
 ע; לעצמו קורא בן-אליעזר ובנימין

 או לי תגיד שלא מדוע ״פואד״. היום
המקורי? שימך


