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שושנה ארברי־אלמוזלינו:
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רעיה סבידור:

,פני ה ה ס תדו חז נופני ״ ע ז ר ו 1 1לי ע ו ב ד ת ״  1ז נ 1נ־ א ש ו ו י ם
העם ה י ו ש ב : 1ציון!״ היותי ץ ושה וספדדיה !״ אפילו 1שינעסו עזיהם!״
כשרואים את רשימות המיפלגות נוכחים לדעת ,שדור
הולך ואותו דור כא .לפעמים הם זזים קצת ממקום למקום.
אחת שבוודאי תזוז הפעם מהמקום השני ברשימת
מיפלגת העבודה היא ח"כ שושנה ארבלי״אלמוזלינו.
שאלתי אותה אם זה כבר ברור לה לגמרי שהיא לא תהיה
מס'  2במיפלגה שלה.
בוודאי שזה ברור לי .במקום השני יהיה יצחק נבון .הוא ראוי
למקום הזה ,ואני ברצון רב מוותרת על המקום למענו.

• ומה עם המקום השלישי?
אני מנחשת שזה יהיה מקומו של יצחק רבין.

• למה הסכמת לחילופין האלה? הרי בבחירות
האחרונות הוצב רבין אחריך.
עשר שנים היה ירוחם משל מזכ״ל ההסתדרות .השבוע
יחליף אותו ישראל קיסר .נכון שלפעמים התפקיד עושה
את האדם ,אבל יש פעמים שאדם עושה את התפקיד.
שאלתי את מזכי׳ל ההסתדרות לשעבר ,יצחק בן״אהרון
 המכיר היטב גם את ירוחם משל וגם את ישראל קיסר -אם הוא צופה שינויים בהסתדרות ,עם כניסתו של ישראל
קיסר לתפקיד.
אני מאוד מקווה שיהיו שינויים .חילופי״מישמרות תמיד
מביאים שינויים .במיקרה הספציפי הזה אני יודע ,שיהיה שינוי
אנרגטי .קיסר הוא איש עם שאיפות ,עם יעדים ברורים ,הוא פתוח
מאוד לתפקיד והוא מצפה לו שנים רבות ,כך שאני בטוח שהוא
ערך את עצמו למלא אותו במרץ ובדינאמיקה.
בכלל שינויים גיליים — גיל ממלאי התפקידים — הם טובים
מאוד.
לפעמים מתוך נוסטלגיה אנחנו נוטים לפאר ולשבח את העבר,
אבל צריך לחשוב כל הזמן על העתיד .לי ,כאדם בעל עבר מפואר
ועתיד מפוקפק ,מותר להגיד את זה.
אני בטוח שקיסר יביא ,מלבד מרץ ,גם תכנים חדשים
להסתדרות.

• אתה חושב שההסתדרות היום ממלאת את
תפקידה כמו שצריך?
ההסתדרות מעולם לא היתה מושלמת ,כפי ששום דבר בארץ
אינו מושלם .אין לחברה האנושית מערכות מושלמות .ההסתדרות
זה העם היושב בציון ,ופני ההסתדרות כפני העם.
מי שמכיר את המצב בתוך עמנו ,יודע לפני איזה משימות־ענק
אנחנו עומדים ,ואני מברך את עצמנו ,את ההסתדרות ואת ישראל
קיסר בהרבה כוחות.
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האמת היא ,שכבר אז חשבתי שמגיע ליצחק רבין המקום
השני .הוא התמודד עם שימעון פרס על המקום הראשון ,ושימעון
פרס זכה בו .מכאן ,הכי־טבעי היה שיצחק רבץ יקבל את המקום
השני.

• אז למה לא הצעת את זה?
לא שאלו את דעתי .נודע לי על מיקומי כשעה לפני כינוס
ישיבת־המרכז .ואז ,לקום ולהגיד שאני מוותרת על מקומי לטובת
רבין ,היה מביא אולי לפירוק החבילה כולה ,ובוודאי היו אומרים
עליי שאני צדקנית גדולה .אז ישבתי ושתקתי.
הפעם זה נראה לי טיבעי מאוד שיצחק רבין יהיה לפני.

• הפעם פשוט יש למיפלגת העבודה מועמד
ספרדי למקום השני .בפעם שעברה את מילאת את
תפקיד הספרדי .אינך חושבת שזו היתה הסיבה
שהוצבת במקום השני?
אני מקווה מאוד שהוצבתי שם בגלל פועלי בעבר ובגלל
שנשאתי את הדגל החברתי ,שהוא חשוב מאוד בכל מערכת
בחירות .אבל לא אכחיש שהיותי אשה וגם יוצאת עדות־המיזרח
עזרה לי בעניין.

• אומרים עליך ,שאת הנץ הכי־ניצי במיפלגת
העבודה .את מסכימה לזה?
אני בעד תוכנית־אלון .מעולם לא דגלתי בארץ־ישראל־
השלמה .אם זה הנץ הכי־גדול — אז אני מסכימה.

• בשלוש השביעיות של הליכוד יש רק אשה
אחת .כמה נשים תהיינה במערך ,להערכתך?
בפעם האחרונה היינו חמש .אני מקווה שהפעם נהיה יותר ,כי
גם מפ׳׳ם תביא נשים.

מנחם סבידור הולך הביתה .האיש שתרם ,אולי ,יותר
מכל חבר אחר בכנסת ה־ 10לשמה הטוב של המיפלגה
הליברלית ,נזרק על־ידי המיפלגה שלו לכלבים.
אומרים שמאחורי כל איש מצליח עומדת אשה מוצלחת.
פניתי אל רעיה סבידור ,רעייתו של יו״ר הכנסת ,ושאלתי
אותה אם בעיקבות ההפסד של בעלה היא הרוויחה בעל
בבית.
אני בטוחה שלא .הוא תמיד ימצא משהו לעשות .וכשימצא,
יעשה את עבודתו כל ליבו ובכל זמנו .גם לפני שהוא היה
בפוליטיקה לא ראינו אותו הרבה בבית .מה שכן ארוויח ,כנראה,
זה קצת שקט נפשי ופחות עצבנות בבית.

• את לא תהיי עוד אשת־יו״ר־הבנסת .במה
ישתנו החיים שלך?
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אני אמשיך לעבוד כיו״ר המחלקה לפירסום והסברה של ויצו
העולמית ,כך שהחיים שלי לא ישתנו בהרבה .אולי קצת פחות
קוקטיילים וקצת פחות אירועים רישמיים.

• את שמחה על כך או מצטרת?
לא אהיה כנה עם עצמי אם אומר שאני מצטערת ,ולא אהיה
כנה אם אומר שאני שמחה .מה שבטוח — שאהיה פחות בלחץ.

• בעלך מאוד מאוכזב מחבריו במיפלנה .גם את
מאוכזבת?
איך אפשר שלא להיות מאוכזבת? אני זוכרת את אלה שהיו
מכתתים רגליים למישרדו של בעלי ולבית שלנו ומבקשים
טובות .איפה הם היו בזמן ההצבעה?

• את ממש כועסת.
תאמיני לי ,שהם לא שווים אפילו את זה.
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