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פוליטיים!״ יועצים מיליון
 להיזהו חייבים ״אנחנו

אנשים!״ של בכבודם

מוריץ, יעל של שמה פירסום איסור הוסר סוף סוף
 שהואשמה טוכלר', את -מוריץ הברוקרים מישרד מנהלת

 משה המישפטן, הוא החברה מלקוחות אחד בפלילים. —1
 פירסום לפני בבר מדובר במי ידע אם אותו שאלתי ענבר.
 הנאשמת גברת של לקוח להיות מרגיש הוא ואין השם,

בפלילים.
 גדולים ברוקרים מישרדי הרבה אין המדובר. במי ידעתי

 יודעת שאת מקווה אני להרגשתי, בקשר אשה. מנהלת שאותם
 מוכחת לא עוד כל זכאי בחזקת הוא אדם שכל הוא, שעיקרון־יסוד

 אם אבל הזה. המסרים במיקרה גם לנהוג יש לכך ובהתאם אשמתו,
 אחוז שאני לומר עלי היפותטית, שאלה כאל שלך לשאלה נתייחס
 כספי, ומיטב אמוני מיטב את בהם שנתתי אנשים חלחלה.

כמשקיע, שלי האינטרסים ועל סודיות על לשמור ושהתחייבו
אשמתם. שתוכח במיקרה זה כל כלומר, באמון. מעלו
 מנהלת תורשע שאכן סיכוי ויש המצב זה אם •

 שלך ההשקעות תיק את תוציא לא מדוע המישרד,
הזה? המסויים המישרד מידי
כבר. שעשיתי מה זה
שתאמין ברוקר עכשיו למצוא בעיה לד ואין •
בו?

 שיש לברוקר תיק־ההשקעות את העברתי בעיה. שזו ספק אין
 לשמור שיש למדתי הזה מהניסיון פיקוח. של רבה מידה עליו לי
חופשית. ויד אמון אחוז מאה להם לתת ולא צעדיהם על

השם םירסום לפני כבר שלך התיק את הוצאת • _
ידעו? שלא הלקוחות עשו מה המישרד. של

 מאוד שהרבה מאמין שאני למרות בעיה, להם שהיתה מניח אני
 וכל כולם, עבור הבעיה נפתרה עכשיו מדובר. במי הבינו לקוחות

הבנתו. לפי יעשה אחד

 וגם (הפוליטיקאים) הם גם הבחירות. תאריך נקבע
 שתופרים יש ויאוש. תיקווה בין מיטלטלים אנחנו(העם)

 כאלה גם ויש הסקרים. את בדאגה שקוראים ויש חליפות
 כסף הרבה פירושן בחירות בהנאה. ידיים שמשפשפים

 בחירות סירטי לבימאי נאומים, לכותבי פירסום, למישרדי
 שהיא עשתאי, חניתה את פגשתי למיניהם. וליועצים

 המיקצוע בדיוק זה מה אותה ושאלתי פוליטית יועצת
שלה.

 של מאוד רחבה בקשת לעסוק שיכול אדם הוא פוליטי יועץ
 שהתפתח מיקצוע זה בחירות. מערכת הבונים נושאים

 זקוקה מודרנית בחירות שמערכת גילו שם בארצות־הברית,
 שידעו אנשים דעת־קהל, סיקרי ולנתח לקרוא שיכולים לאנשים

 פשוטים במסרים להעביר יהיה אפשר שאותה סטראטגיה לעצב
 עוד יש ומועמד. מועמד כל של האינטרפרטציות בלי וברורים,

 לתוצאה חותרים וכולם עושה, פוליטי שיועץ דברים מאה
ייבחרו. עובדים, אנחנו עבורה אשר המיפלגה או שהמועמד

פוליטי? יועץ להיות לומדים איפה •
 באים האנשים מרבית זה. את ללמד שיכול בית־ספר בעולם אין
מאוד. חזקה פוליטית אוריינטציה בעלי והם תיקשורת של מרקע
 לא כאזרחית בה תומכת שאת המיפלגה ואם •

 אחרת מיפלגה תבוא ולעומתה עבודה לד תציע
בסך? הרבה תציע וגם כשבילה, לעבוד ממך ותבקש

 עומדת, אני שבו מהמקום אותי להעביר שיוכל מחיר שום אין
 עובדת כבר אני וימינה. המרכז לכיוון ושמאלה, המרכז כלומר
 שאינה שמיפלגה סיכוי ואין בה מאמינה שאני המיפלגה בשביל

אלי. תיפנה בכלל השקפותי, לפי
הבחירות? אחרי פוליטי יועץ עושה מה •

 אנחנו ומיסחריות, ציבוריות גדולות, לחברות יועצים אנחנו
חסרה. לא פרנסה ציבוריים. במאבקים מייעצים

שלך? הביקור כרטיס על כתוב מה •
 היועצים של העולמי האירגון כיו״ר היום מכהנת אמנם אני

 לי אין פוליטיים, יועצים מיליון 3 בה שיש בארץ אבל הפוליטיים,
 כתוב ולכן הביקור, כרטיס על מיקצועי את לציין אומץ מספיק

הטלפון. ומיספר שלי השם רק עליו
 תוצאות על להתנבא לנסות רוצה את •

הבחירות?
 וכאזרחית, מיקצוע כבעלת מקווה, אני להתנבא. רוצה לא אני

תזכה. שלי שהמיפלגה

 את וייצמן עזר בירך שבה המפורסמת הטלפון משיחת
 בשידור, קוצצו, הבחירות, מירוץ פתיחת לרגל שמיר יצחק

 ממזכירתו, וייצמן עזר ביקש בהתחלה והסוף. ההתחלה
 ואחרי דרדסבא את לו להשיג הטלוויזיה, מצלמות לעיני

 תרבותית בחירות מערבת לו ואיחל שמיר את שבירך
 הטלפון. פומית לעבר מיזרחית תנועה וייצמן עשה והוגנת,

 דרדסבא את מבקש וייצמן את שמעו לא הטלווזיה צופי
 עורך את שאלתי המיזרחית. התנועה את ראו ולא

הדברים. שני את קיצץ מדוע לימור, מיכה החדשות,
פומבי. באופן שלי העריכה שיקולי על לדבר נוהג לא אני
 שזו הרגשה יש הזה במיקרה זאת, ובכל •

 לבוחר מגיע לא האם פוליטית. התערבות
שמיר. על וייצמן של דעתו מה לדעת הפוטנציאלי

 של בכבודם להיזהר מאוד מאוד חייבים שאנחנו חושב אני
 דעותיהם את הצופים בפני לחשוף חייבים שאנחנו נכון אנשים.

 זה כל אבל מעשיהם. את שלהם, האמת את הציבור, אנשי של
 אדם על שלנו המצלמה נופלת כאשר בכבודם. לפגוע מבלי

 הוא והאיש שם, מגרד הוא הדעת ובהיסח הביצים, לו שמגרדות
 על להשפיע יכולים והחלטותיו ומעשיו שדעותיו ציבור איש

 להראות צריכים שאנחנו חושב אינני בצבא, הנמצא בני של גורלו
במיקרה. עשה שהוא אסתטית, והבלתי האנושית התנועה את

 זה את עשה וייצמן שעזר חושב ואתה •
במיקדה?

 סיטואציה כאל כאלה לדברים מתייחס אני פעמים מאוד הרבה
אחר. או זה איש של לדעותיו כלל שייכת שלא אנושית,

שמי דניאלה


