
ה אומדות...כזה הן אוהרים...הה הם אומרות...מה הן ם...מהי*״י״־ ם

סמית: חנזך
 חושבות ת 1 ג ל ב ■ מ .,ה

משפיעה!״ שתעמולה

רון: משה
 לא שהמערך ,■התאכזבת■

!יידשו צלי את לקח

ניר: עמיר□
 תודה! לזקנים להגיד ..צוין־
המקום!״ את תבנו עכשיו

 מקופות לעבור הדולארים מיליוני התחילו שעבר בשבוע
 אחוז איזה על מישרדי״הפירסום. לקופות המיפלגות

 במילים או תעמולת״הבחירות, תשפיע הבוחרים מציבור
 את שאלתי צף! קול כל מיפלגה לכל עולה כמה אחרות,

 היום יש צפים קולות כמה סמית חניד הסטטיסטיקאי
הישראלי. הבוחרים בציבור

 שלא אחוז שיבעה שיש אומרים מדוייק. באופן לדעת קשה _
 נטייה להם שיש אחוז עשרה ועוד יבחרו. מי בעד לגמרי החליטו

מיפלגות. שתי בין יחליטו והם מסויימת.
 70</ על להשפיע יהיה אפשר שאולי אומרת, זאת •

 בהם להשקיע כדאי האם הבוחרים. ציבור של
 כששיבעת במיוחד כאלה, ענקיים בכומי־כבף

המיפלגות? כל פני על יתפזרו בוודאי האלה האחוזים
 גבוהה פוליטית מודעות בעל עם שאנחנו מסתבר מעט. זה 71
 ,7ה־* מלבד אבל מגובשות. דעות יש האנשים לרוב מאוד.

 וכמובן החליטו, שכן אלה של דעתם את לשנות ינסו המיפלגות
 להתייחס כמובן, אפשר, הסעיפים. שתי על הפוסחים ה־&׳ס!, יש

 לא אני אבל ביזבוז, כאל הבחירות תעמולת על ההוצאה לכל
 הבוחר, על ולהשפיע לנסות לגיטימי זה בדמוקרטיה ככה. חושב

מסויים. סבון של בפירסום כסף להשקיע שלגיטימי כמו
 היד ביחד המיפלגות כל אילו קורה היה מה •

 הכס!? כל את ולחסוך התעמולה על לוותר מחליטות
התוצאות? על משפיע היה זה לדעתך האם —

 שהתעמולה חושבות שהמיפלגות מניח אני לדעת. קשה
 חושב אחד כל הענקיים. הסכומים את משקיעות הן ולכן משפיעה,

- הכף. את שיכריעו קולות תביא שלו שהתעמולה

 תוריד בחירות, על יוחלט שכאשר שחשבו רבים היו
 הבלתי־ אדרת את עכשיו" .,שלום תנועת מעצמה

 עכשיו" ״שלום כי נראה אבל למירוץ. ותצטרף מיפלגתיות
 בעיקר מתפזרים, ואנשים שלה השיא את עברה כבר

 משה ד״ר את שאלתי השונות. המיפלגות בין כמצביעים,
 או בבחירות להתמודד לא החלטה היתה אם רון, (״מוקי״)

חוסר״החלטה. שהיה
 קולות, אומנם היו מיפלגה. היתה לא מעולם עכשיו שלום

 בבחירות, להתמודד ולנסות למיפלגה ליהפך שצריך לפעם, מפעם
נגד. היה החברים של המכריע הרוב אבל

 הבעיות כל האם האחרון, בזמן נעלמתם לאן •
נפתרו? כבר בארץ
 כמו שוטפת. לפעילות ׳טובה בצורה להתארגן הצלחנו לא

 את להראות מסוגלים אנחנו תמיד, היה ולמעשה עכשיו, שהמצב
 כשיש או חשובה, מדינית החלטה שצפויה ברגע ולהשפיע כוחנו
הפרק. על העומד קונקרטי, נושא
 לא מדוע מיפלגה, להיות לא החלטתם אם •

 להשפיע כדי קיימות, למיפלגות להיכנס ניסיתם
מבפנים?

 במקום נמצא בר־און מורלה הנה, ניסינו. לא אם יודע לא אני
 אני, קודם. כבר שם היה צוקר דדי אלוני, שולמית אצל השני
 רשף צלי את לקח לא שהמערך מזה מאוכזב מאוד אישי, באופן

 מאוהדינו הרבה מביא שהיה דבר אצלם, ריאלי מקום לו נתן ולא
במילחמה. החלקית תמיכתה על העכורה למיפלגת לסלוח
 עכשיו״ ״שלום חברי את לראות רוצה היית •

 כולם בוחרים או אחת, למיפלגה כולם מצטרפים
אחת? במיפלגה

 במקומות עכשיו שלום אנשי של מניפה לראות רוצה הייתי
 דרך וייצמן, עזר של מהרשימה החל השונות, במיפלגות ריאליים
יתמודד). ולובה(אם ר״צ המערך,

הבחירות? שאחרי לתקופה תוכניות לכם יש •
 תהיה ובארצות־הברית כאן הבחירות, שאחרי ברור בוודאי.

 ציבורי, ויכוח גם בעיקבותיה יהיה ובטח חדשה, אמריקאית יוזמה
 שיהיה למי קשר בלי ואז, תוכנית־רוג׳רס. אחרי שהיה כמו

 מישקלה מלוא ואת כוחה מלוא את עכשיו שלום תטיל בשילטון,
למאבק.

 שבו אחרונות', ב״ידיעות מאמר כתב הוא שבועיים לפני
 פירסום אחרי הפוליטיים. לחיים להצטרף לצעירים הציע

 ניר עמירם את שאלתי לכנסת, המערך מועמדי רשימת
 מפני בעיקר מדי, מוקדמת היתה לא לצעירים פנייתו האם

 לקלוט מוכנות לא או ערוכות לא בארץ שהמיפלגות
צעירים.
 כדי לפוליטיקה, להיכנס לצעירים הצעתי זה בשביל בדיוק

 זה לפוליטיקה להיכנס אבל במיפלגות. הקיים המצב את לשנות
 רבדים כמה, יש לכנסת, המועמדים לרשימת להיכנס בהכרח לא

הכנסת. לפני
 המערך, ברשימת 9ה־ד במקום ששובצת אחרי •

 מקום שיקבל חשבו שכולם — ביילין יוסי והברך
 הת־ לא האם ,54ה־ המקום את קיבל — ריאלי

אכזבתם?
 הוא רמון, חיים של מקומו למעט הצעירים, של מיקומם

 כאשר ברשימה מקומי על ויתרתי אישית, אני, גדולה. אכזבה
 לא למקומות כלומר הצעירים, של השיבוץ תמונת נודעה

 להיות הסכמתי המיפלגה, יו״ר בקשת פי על אבל, ריאליים,
הנועלים. המקומות 20מ־ ב־אחד משובץ
 לבחירות ועד שמעכשיו להגיד יהיה נכון האם •

הצעירים? בעניין שינוי יהיה לא הבאות
 לפני רק משהו לתפוש שאפשר לדעה, מסכים לא אני

 ההזדמנויות מבחינת בן־גוריון, לימי שנחזור מאמין אני הבחירות.
בתפקידי־מפתח. להשתלב מוכשרים לצעירים שניתנו

 צעירים להכניס שצריך מסכימים שכולנו נגיד •
 צריך צעיר, להכניס שבשביל ידוע אבל לפוליטיקה.

 אומרים פשוט — זה את עושים איך לא־צעיר. לסלק
ושלום? תודה להם

 כמה תרמתם יקרים, ״חברים להם: להגיד בהחלט צריך כן,
 ותנו המקום את תפנו עכשיו תרומתכם, את שנים עשרות

הדבר!״ אותו את לעשות לצעירים הזדמנות
 הזקן של ויכולתו כושרו את יודע אתה אם אפילו •

הצעיר? של כושרו את יודע לא ועדיין
 ומה כוחם מה ידעו לא כשעוד צ׳אנסים נתנו להם גם כן,

תרומתם.


