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!״1 מסו״ס ] בססו תלויים

 רציתי חרות־ליברלים. קרנות נגמרו חדשה, להודעה עד
 לכיסא דואג שאינו ליברל, איזה של דעתו את לשמוע
 זלמן אל פניתי במיפלגה. קורה מה על בכנסת, שלו הפרטי

 מטעמם וחנר־כנסת הליברלים ממנהיגי שהיה מי אברמוב,
השמינית. הכנסת עד כנסות, בחמש

 שהוא המיפלגה אותה זו האם אברמוב את שאלתי
מהכנסת. פרש כאשר השאיר,

המיפלגה. אותה לא זו לא,
דעתך? לסי שם, קורה מה •
 בתוך מרחיקת־לכת כה בצורה נטמע אשר גוף של טרגדיה זו
מוחלטת. עצמית להתבטלות הגיע כי עד חרות,
 את לסרק עכשיו רצה מודעי יצחק אבל •

השותפות.
 בהצלחה הוכתר טוטאלי למנוע.חיסול מודעי של גסיונו

 כלשהם, יסודות הזה בגוף נשארו אם לראות יש ועתה חלקית,
 מודעי למר יעמוד אם לראות יש הסחף. בעד לעצור המסוגלים
 ולתדמיתה לעצמאותה- זו מיפלגה להחזיר הכוח ולחבריו:

המקורית.
אופטימי? אתה •
פסימי. ולא אופטימי לא

 הנה, במפ״ם! דבר שום קורה לא שנה 15 שמזה אמר מי
 ריאליים במקומות שלהם המועמדים שיבעת בין הפעם,

 במקום גרוסמן חייקה נשים. שתי יש ברשימת״המערך,
 אמירה את פגשתי .26ה״ במקום סרטני ואמירה 40ה״

 לא האחרונה שבכנסת קרה איך אותה, ושאלתי סרטני
שתיים. יהיו והפעם אשה אף להם היתה

 של פנימית בעיה היתה כי השיריון, את ביטלו הקודמת בפעם
 ברור בסיעה. חברה אף היתה שלא היתה והתוצאה עמדות, יצוג
 אני והפעם כשוות־ערך, החברות הרגשת על מאוד השפיע שזה

 עזר. וזה — הזה בנושא במיוחד פעילות היו שנשים חושבת
 חברים הרבה והיו התקבלה, חברות שתי לבחור שאפשר העובדה

שתינו. עבור שהצביעו
 לגמרי. אלמונית את ברחוב האיש בשביל •
עצמך. על קצת ספרי

 שנותיי רוב היום. עד וחברת־משק מרחביה, קיבוץ בת אני
 פניתי שנים שבע־שמונה לפני ורק בחינוך, התעסקתי

 לעבודתי מעבר קצת לתת צריכה שאני הרגשתי כי לפוליטיקה,
 האחרונה בשנה ילדים. לשלושה ואם לצייר נשואה אני כמחנכת.

 את הפסקתי הבחירות פרוץ עם אבל באוניברסיטה, למדתי
בפול־טיים־ג׳וב. לפוליטיקה ועברתי לימודיי

שתיכנסי ברור המערך, ברשימת מיקומך לפי •
. .׳ בעיקר? להתעסק רוצה את במה לבנסת.

 אני שבהם נושאים שני — החינוך בתחום או החברתי בתחום
חיי. כל מתעסקת

 את מורידה הייתי הראש, על כובעים עשרה לי היו אילו
 .21 בת דוגמנית־שחקנית קלצ׳ינסקי, סמדר לפני כולם

 קריינית״הרצף להיות לסמדר הוצע שעבר בשבוע
 נכבד כסף סכום תמורת הליכוד, של בתשדירי״הבחירות

 סירבה. והיא מאוד,
 סמדר. את שאלתי סירבתו מדוע
חרותיניקית. לא אני כי פשוט,

 של עבודה כאל לעבודה להתייחם יכולת לא •
תפקידו. עם מזדהה שחקן תמיד לא הרי שחקנית?

 עוזרת הייתי התפקיד, את טוב עושה הייתי אם כאן, שונה. זה
רוצה. לא שאני מה בדיוק וזה לליכוד.

לך? הציעו בסן* כמה •
 או זה בסכום תלויים לא שלי העקרונות חשוב. לא בכלל זה
אחר.
השח שאתם, דבר בן־לילה, להתפרסם יכולת •
̂  לא זה גם שנים. במשך קשה עליו עובדים קנים,

אותך? שיכנע
מפורסמת. להיות חשוב ולשחקנית שחקנית, להיות לי חשוב

 משהו עושה הייתי ואילו בן־אדם, להיות לי חשוב יותר עוד אבל
עצמי. בעיני בו־אדם הייתי לא — מצפוני נגד

בדעותיך? קרובה את מיפלגה לאיזה •
למערך. הכי־קרובה שאני חושבת אני
 היית תפקיד, אותו לך מציע היה המערך ואם •

מקבלת?
הציעו. לא הם אבל שכן, חושבת אני

חרות, מרכז חבר הוא קלצ׳ינסקי, אנדרי אביך, • .
גדולות? מריבות ביניכם יש ,
 ואני ימין מצד שהוא זה עם לחיות למדנו אין, כבר היום היו. >
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