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 מהכנסת, רטובה ..הונתעת*
מתדמיתה!״ טובה היא

 המעון־ של ..המודעות
מחסמבה!״ לקוחות נאיר!

 נהיה השם, ■וצה ..אם
סת ם בכנ ע הבאה!״ בנ

 אל הצטרף כשנה לפני לפגרה. ויצאה התפזרה הכנסת
 בניגוד כי הוכיח, רמון הח״כים. צעיר רמון, חיים שורותיה

 סיעתו, עובדה: משתלמת, העבודה הרווחת, לסברה
 מועמדיה ברשימת מרשים במקום אותו סיווגה המערך,
 מסכם הוא איך רמון חיים את שאלתי שנה כתום לכנסת.

בכנסת. עבודתו שנת את
טוב. היה מילים. בשתי

מלים? משתי וביותר •
 שחבר־כנסת לדעת נוכחתי מעניינת. שנה היתה זו מבחינתי,

 הייתי שבהן בוועדות להשפיע. יכול בהחלט לעבודתו המתמסר
חותם. עליהם שהטבעתי חוקים מעט בלא טיפלתי חבר

 שנת במשך להכיר שלמדת הכנסת האם •
לכן? קודם שהכרת שחשכת הכנסת היא בה, עבודתך
 לטובה. הופתעתי יחסית ולכן ציפיות פחות הרבה עם באתי

 אנשים מעט לא בה יש לכנסת, שיש הגרועה התדמית למרות
מתדמיתה. טובה הכנסת טובים.
כחופש? לעשות מתכוון אתה מה •

 לעומת בית־הבראה כמו נראית בכנסת העבודה חופש? איזה
 שתיים־שלוש מינימום עושה אני הבחירות. עד לי שמצפה מה

הצעות.
הבחירות? ואחרי •

בתוצאות. תלוי לחו״ל, נסיעה איזו נתפוס אולי גדול. אלוהים

 הקודמות בבחירות כסף עשו טובים אנשים הרבה
 רשות ללא השתמשו השונות שהמיפלגות מהעובדה

די שכתבו. בדברים  בכמה וזכה הליכוד את תבע מנוסי די
 וזכה המערך את תבע מרקוס יואל טובים, דולארים אלפי

 של מבוטל לא בסכום אומרים ויש בולטת בהתנצלות
 קובי כמה) להגיד מסרבים המערך וגם מרכוס דולרים(גם

 המערך את תבעו זה) בעמוד (ראה אור ושימרת אושרת
 עושה שהמערך נוסף אדם אחד. כל דולר 2000ב״ וזכו

 שלו התעמולה מסע במיסגרת שכתב בדברים, שימוש
 פלסנר. יקיר ישראל, בנק לנגיד המשנה הוא לבחירות,

אותו: שאלתי
 כדכרים המערך שעושה השמוש של דעתך מה •

שלו? הכחירות כמודעות שכתכת
 יושר פחות עם מחסמבה, לקוחות כאילו האלה המודעות

בחסמבה. שיש ממה
מתכוון? אתה למה •

 המסכם שהסעיף או מהקשרם, שיצאו מדברים בנויה המודעה
 להגיע אפשר להבין״ ״ניתן האלה המילים עם להבין. ניתן הוא:

 שמוישה מזה מטורפת: מדי יותר לא שהיא דוגמה, ואביא רחוק.
אותו. לשדוד רצה שהוא להבין ניתן לבנק, נכנס זוכמיר
 הוצאת על המערך את לתכוע מתכוון אתה •

 לטוכת שכתכת דברים ניצול על או מהקשרם דבריך
עניינו?

 אבל פוליטית. מיפלגה נגד לזכות שאצליח סיכוי אין לא.
בך. גבריאל השופט הבחירות, ועדת לידר תלונה הגשתי
 לך איםכת מה ליכוד. כאיש ידוע לא אתה •

ש עושה שהמערך לתועלתו? בדבריך שימו
 לא איש אני מערך. איש לא גם אני אבל ליכוד, איש לא אני

מיפלגתי.

 היא ויתרה. לאומית, הדתית האשה של ״אמונה" תנועת
 שיאה הצדקה ואירגוגי מעונות־היום עם לעיסוקיה תחזור
 את שאלתי תשב. לא בכנסת היא בהם. לעסוק לנשים
! ,,אמונה" של יושבת״הראש קטן, שטרן שרה הגברת

 שפרשתם העובדה עצם כי סבורה אינך האם •
 הדתית האשה במעמד נסיגה מהווה מהמרוץ
לאומית?

 אני המפד״ל. של ברשימה להישאר יכולנו הרי לא! לא! לא!
 על ויתרנו הרי אמיץ, צעד על מוכיחה פרשנו כי שהעובדה חושבת י

בכנסת. מקום
ריאלי. כל־כך היה לא לכן שהוצע המקום •

 על איתנו דיברו ריאלי. לא ומה ריאלי מה יודעת לא אני
ריאלים? לא שהם לך אמר מי החמישי־שישי. המקום
 מהמרוץ הפרישה כעצם רואה אינך האם •

כישלון?
ואמיץ. בוגר אחראי, מאוד כצעד זה את רואה אני כישלון, לא

הבאה. בפעם בכנסת נהיה השם, ירצה ואם


