
ממועצת־הפועלים יוצא 'עמית
גאון!" בני היה אמון בי שנתן ,היחיד

בך? פוגע זה •
 הראשון, בסיבוב אמת. לא זו אבל פוגע, זה
 בני של רציני ריכוז יש שבהן מהשכונות בחלק

 הכי־הרבה קיבלתי לא ועיראקים, עדות־המיזרח
 לטובתו היה הפער שבהן שכונות כמה היו קולות.

 עדות־המיזרח. של בשכונות ותמיד פלד, של
 מרמת־חן, השורשית האוכלוסיה הצביעה עבורי

 ומשיכון־ותיקים. העיר ממרכז מקריניצי,
שנבחרתי הזה האומלל הדבר את זרק פלד

 מחפשו לא .,א[׳
 ,0 מאמין שאני נדבו
 מקשיים. חושש ולא

 הפוליטיים במיטבחים
 מצו״ן. אות׳ מלידס

 היחס נבו! שמנה יחנן
 את כשהצגתי השליד,

מועמדות״

 הציבור. רוב את הדליק וזה עדתיים, מטעמים
 עדתית הצבעה שזו לשמוע אהב לא הציבור

 אנשים, הרבה הרגיז זה השפיע. העיראקי ושהקול
 החליטו והתחיה הליכוד של מצביעים והרבה

 הסיסמה: אחר וילכו לליכוד יבחרו לא שהפעם
בביאליק." עובר לא ״הירדן

 השאלות אחת אל ברשותך נחזור •
 מה הראיון: בתחילת אותך ששאלתי

המקורי? שימך
 זה אורי, לעצמי קראתי ארצה שעליתי בזמן

 בעיראק, במחתרת חבר כשהייתי לי שניתן השם
 וירחמיאל תגר יודקה בן־פורת, מרדכי עם ביחד
אסא.

 הכי־הרבה עלי שהשפיעה הדמות היה אבי
 כמה לפני ונפטר ציוני היה הוא הדמויות. מכל

 את שעיצב חזק, אופי בעל אדם היה הוא שנים.
 הוא שנים, לפני שנפטר למרות שלי. האישיות

מאוד. לי יקר עדיין
 לך שקראו לפני שימך היה מה •

אורי?
 לי. קוראים איך אותי שאלו בשדה־התעופה

 אמרתי: אז יצחק, היה אבי של השם אורי. אמרתי:
 ואת עבורי, הסבא, שם את והוספתי יצחק. אורי
 אורי היה: שלי השם וכך פשה. מישפחתנו, שם

 שהשתחררתי ביום אבל פשה. עבורי יצחק
 יהיה שלי ששם־המישפחה החלטתי מצה״ל
עמית.

 הולך חייל .אם
 ביטחון בלי למילחמה

 בשלש, הביתה שיחזוו
 לצאח צוין־ לא הוא

למילחמהד

 ילד כשהיית לך קראו ואיך •
הוריך? בבית לך קראו איך בעיראק,

 נמצא באמת זה ערבי, שם לי היה כשנולדתי
 לחשוף רוצה את למה יודע לא אני עמוק, אצלי

 עד זה את ממני להוציא הצליח לא אחד אף זה. את
היום.

 בעברית שפירושו ערבי שם לי היה
עבד־אל־לטיף. זה ובערבית היפה״, ״עבד־אלוהים

 שאת חושב אני מענין, שזה חושב לא אני
זו. השאלה את שואלת כשאת לקיטש גולשת

 לגלוש ברשותך, אמשיך, אני •
 לשאול אישית שאלה עוד לי יש לקיטש.

 ממתחרך להסתיר הצלחת כיצד אותך:
המישפחתי? מצבך את

 מזה .10 בגיל בן לי ויש מאשתי בנפרד חי אני
לחיים. שלי חברה עם חי שאני רבות שנים

 לא אני פעם ואף זה את הסתרתי לא פעם אף
מסתיר.
 ניצל לא שהליכוד יפה בעין זה את רואה אני

 לא זה שבימינו לעצמי מתאר אני נגדי. זה את
 עסקן של הפרטיים החיים ובכלל, יוצא״דופן. דבר

 שהציבור הושב אני הפרטי. רכושו הם ציבור
 בעיות. מיני כל יש שבחיים להבין כדי דיו מבוגר
 על בקרוב, מאוד להיפתר עומד המישפחתי מצבי
ביותר. הטוב הצד

 האמינו שלא לאותם נוטר אתה •
בך?

 מבין שאני לך אמרתי נוטר. לא אני לא,
 אני מתוחכם. אני כמה עד ידעו לא הם אותם.
 אם לעצמי: שחשבתי כזה, אהדה בגל חשתי

מנצח. אני אותי, אוהבים התושבים
 חבר׳ה שניים־שלושה עם ברחוב הלכתי
 עם הלך פלד אותי. אוהבים שאנשים והרגשתי

 יר; לו והושטתי במיקרה נפגשנו סביבו. צבא
 אותו. לוקח שאני הרגשתי ידו, את כשלחצתי

 אתה ״אורי, לי: אמרו הם לחברים. זאת אמרתי
השתגעת.״

רגש. היה לי אבל השתגעת־השתגעת,
 לא העבודה מיפלגת מנהיגי מדוע •
 שעזרו כשם לך, לעזור לרמת־גן באו

בהרצליה? נבו ליוסף
 פרס. לשימעון מקורב שנים הרבה הייתי

 מפני בינינו, התרחקות חלה האחרונות בשנים
 אותנו המרחיקה אנשים של בחבורה הוקף שהוא

 התקררות חלה לכן מאמין. אני כך — מהשילטון
בינינו. ביחסים
 אבל רבין, יצחק עם מצויינים יחסים לי יש
 שהוא מהמנהיגים מישהו לי שיש להגיד קשה

 שלו, הקו לפי לאיש יחסי את קובע אני מועדף.
אותו. הסובבת החבורה לפי לא

 לבד אותי להשאיר מהמנהיגים ביקשתי
 ולעשות אותי לחבק רצו אנשים הרבה ברמת־גן,

 יהיה שזה חששתי אני אבל ביחד, דברים איתי
חיבוק־דב.

ממיפלגות אנשים היו שלי בצוות־ההיגוי

 מחרות, עכשיו, משלום היו מהתחיה, היו שונות.
 אישיות בחירות היו אלה ומהמערך. משינוי
 אותי שישאירו המערך ממנהיגי ביקשתי לגמרי.

לבד.
 הם אז גם — שנבחרת ואחרי •

לבד? אותך השאירו
 מיפלגת־העבודה בלישכת התקבלתי אז או!

 שאני למרות לליבי נגע וזה במחיאות־כפיים,
 את לחבק אוהבים בדרך־כלל: זה שכך יודע

 שבמחיאות־הכפיים הרגשתי אגל המנצחים.
אמיתית הערכה יש כנות, קצת גם יש האלה

 אינו הזה ״הניצחון
 הזה הניצחון שווי.
 הגנה אח ישנה

 ומת־גן הבודיטיח.
 לנקודת־הנובד תחבור

ומסת!״ הבחיווח של

 שאני האמין לא איש הכל, אחרי כי לניצחון.
אנצח.

 הניצחון שולי, אינו הזה הניצחון בטוח: ואני
 תהפוך רמת־גן הפוליטית. המפה את ישנה הזה

לכנסת. הבחירות של לנקודת״הכובד

 על שמחים ברמת־גן העיראקים •
 לראשות נבחר משלהם שאחד בך

העירייה?
 ללורד מינימום עצמו את חושב עיראקי כל

 זה איך ושואלים: עלי מסתכלים ככה הם לרוזן. או
בנוי שאין בו יש מה הוא, דווקא למה נבחר, שהוא

תכתבי. אל זה את אבל

 אני זה. על לדבר צריך שלא חושב באמת אני
 כשהייתי ,1939 בסוף פעם פעמיים: ארצה עליתי

 חזרה ירדנו חודשים כמה אחרי הורי. עם ילד,
 ממילחמת חששה שלי המישפחה כי לעיראק,

השנייה. העולם
 במיסגרת ,1948ב־ עליתי השנייה בפעם

 יגור, ובקיבוץ בבן־שמן התחנכתי עליית־הנוער.
 כבעל קבע, בצבא בצה״ל שרתתי כך ואחר

מטוסים. קו על אחראי מיקצוע
 לקורס־ בחינות עברתי הצבאי שירותי בסוף

 שנות־ חמש על לחתום כשנתבקשתי אך טיס,
החופשי. לשוק ויצאתי ויתרתי קבע,

 חסכתי ובתימנע, בסדום מאוד קשה עבדתי
 סבירסקי, צבי אצל דירה ורכשתי לפרוטה פרוטה
ידוע. קבלן

 להשכלה במכון ללמוד הלכתי אהר־כך
 והיסטוריה כלכלה ולמדתי ברל, בבית ומחקר

אכסטרנית. באוניברסיטה
 כל עם פוליטיקה. ונושם פועל חי, אני

 בפוליטיקה מצבים לקרוא יכול אני הצניעות,
עתידית.

 היא שלי שההצלחה שחשבו אנשים יש
 ההצלחה כמה עד ידעו לא הם מהמותן, שליפה

 זה, על עבדתי שנים מתוכנן. מאוד דבר היתה שלי
 שבו הרגע לקראת עצמי את הכנתי שנים

 פעם אף לכן רמת־גן. עיריית ראשות על אתמודד
 מועצת־ כחבר לרשימה להיכנס רציתי לא

 הכנתי ולכן אפתיע, עוד שאני ידעתי העירייה.
שיעורי־הבית. את טוב־טוב

 שני, לסיבוב פלד ישראל את שאגרור הערכתי
 יוביל הוא השני הסיבוב שלקראת חשבתי אבל

 אותו אנצח אולי חשבתי: בודדים. באחוזים
יוביל. שהוא למרות השני, בסיבוב

 בייאוש, אני גם נתקפתי הראשון הסיבוב אחרי
 עמית. ואורי פלד בין היה הזה המאבק חברי. כמו

 עמית. מאורי מנדטים פחות קיבל פיתאום ופלד
 אישי, הוא שהמאבק הבנתי פיתאום הופתעתי.

 שלי הקו את שאשנה הציעו ובמיפלגה בינינו,
ליכוד. מול למערך

 לא קולות מושך שאני מאמין אני התנגדתי.
 שזה הבין פלד גם העבודה. מפלגת ממנהיגי פחות
 והתעמולה קו־־ההסברה את ושינה אישי, מאבק

מעלות. 180ב־ שלו

של הפרטיים .החיים

 לא אני הפרט־. רכושו
 נרכוש׳ ערגש מסכים

הפרטי

 להמשיך החלטתי שקלתי. לילות, ישנתי לא
 ״הירדן הסיסמה: את התוויתי א־פוליטי. קו באותו

 לא שכאן הסברתי ביאליק.״ ברחוב עובר לא
 יגאל או לוי דויד ארנס, משה לבחירות עומדים

 ישראל מול עמית אורי עומדים כאן כהן־אורגד.
פלד.

 סיסמה זו עבודה, הרבה עשתה הזו הסיסמה
 יספר לא אחד שאף — אותה המצאתי אני שלי,

 להם קראו שלי. היו הרעיונות כל אחרת. לך
 ואחרי תיכנון פרי היו כולם אבל מהמותן, שליפה
שנייה. מחשבה

 םלד? ישראל ובין בינך ההבדל מה •
 ראש־עירייה שתהיה חושב אתה מדוע

ממנו? טוב
 פחות־או־יותר הוא שפלד להגיד, חייב אני

 אבל פגם. בו למצוא קשה רע. לא ראש־עירייה
 הסיבוב לפני שבועיים פלד, ישראל כשידידי
 הוא הלאומי, בפארק איתי ביחד טייל הראשון,

 ולחצתי ברגל הלכתי אני סוס. על רכוב טייל
ידיים.

 אולי זו אבל נפגע, פלר זה את כשאמרתי
 אחרי רק ובינו. ביני להבדל קולעת דוגמה

 על לי יש השפעה איזו הבנתי זה את שאמרתי
 שאני להם להסביר צריך הייתי לא אני התושבים.

זה. את ידעו הם משלהם.
 מתוכם, מישהו רוצים שהבוחרים הבנתי גם אז
 אחד להם, כמו בבנק אובר־דראפט לו שיש אחד
 החשבון את לשלם יכול ושבקושי בעיות לו שיש

 אחד כל כמו ברחוב שהולך אחד בסופרמרקט,
 רחוק במיגדל חי או סוס על רוכב לא אחר,

 מגע איתם לו שיש אחד אליו. להגיע ואי־אפשר
כמוני. ישיר,
 היו ברמת־גן שהבחירות אמרו •

 שהעיראהים. — עדתיות בעצם
 בחרו רב, הוא ברמת־גן שמיססרם

משלהם. בנציג
אמת. לא זה
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