
 שעבר, בשבוע פותרות עשה יחד ברשימת 3 מס'
 הפיתות בפרשת הסתבכותו בעיקבות שכאילו כשפורסם

 מהרשימה מועמדותו את להסיר עמר שלמה עומד ב.,אגד״,
וייצמן. עזר של

 של צילה בצל אפילו אצלי עלה לא זה יער! ולא דובים לא
כזו. כוונה שום לי אין לא, אופן בשום מחשבה.

 וייצמן שעזר בכך הוא השמועה מקור אולי •
מועמדותך? את להסיר ממך ביקש
באחריות. זה את לו אומר ואני ממני, ביקש לא הוא גם
 והנה נקיה, חדשה, רשימה להציג מנסה וייצמן •
 של מרשה עם הבחירות, לפני חודש בא, אתה

 יזיק שזה חושב לא אתה חוקיים, לא ציתותים
לרשימה?
 מזיק לא ואני בהחלט. נקיה רשימה היא שלנו הרשימה

 יריביי יריבים. יש העשיה במלאכת שנמצא מי לכל לרשימה.
 ניסיון עשו יריביי אותי. לנגח כדי הבחירות עיתוי את בחרו

 שסיבך, הבחור פרן, יהושוע החוצה. באגד פוליטי מאבק להעביר
 בתנאי במטה־הבחירות לי יעזור שהוא חודשים כמה לפני לי אמר

החוצה. הדרך את לו הראיתי באגד. תפן!יד לו שאתן
 אצלכם השאלה, על לי תסלח עמר, מר •

 הדרגה מה ותתי־אלופים, אלופים כולם ברשימה
שלך?
באגד. ורמטכ״ל בצה״ל רב־סמל אני
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 מוזרה. ידיעה שעבר בשבוע התפרסמה ״הארץ" ביומון
 מחוז כמפקד תפקידו את שסיים תורגמן, אברהם ״ניצב

 בעבירות הקושי את כי עיתונאים במסיבת אמר תל״אביב,
 מיעוטים בני אלף 60כ־ של בתנועה מסביר הוא רכוש

 לעבור כדי אליו המגיעים בני־אדם מיליון וכחצי במחוז
 אינם בני״מיעוטים האם תורגמן ניצב את שאלתי יום." מדי

בני״אדם!
 בתל־ שעובדים אמרתי בני־אדם. איר ועוד זה מיעוטים בני
 בעיר ועוברים מהשטחים. הגדול רובם בני־מיעוטים, אלף 60 אביב
 אינם שבני־המיעוטים לומר כדי לא בני־אדם, מיליון כחצי

 בני־ אלף 60 גם כלולים בני־האדם מיליון חצי בתוך בני־אדם.
שלך. הרגישות בגלל רק זה אותי, הבנת לא ואם המיעוטים,

 הולכים או קדימה, מביטים אם לבחור חייב אתה ״הפעם
 הנכונה!" בדרך הליכוד לבחור, חייב אתה הפעם אחור,
 פה, בעל המילים את זוכרת עדיין ואני שנים שלוש עברו

 בזמנו, אמרו כך הזה, הג׳ינגל המנגינה. את לזמזם יודעת
 להניח היה סביר מינימום. מנדטים ארבעה לליכוד הביא

 יהיה דוד, בן יוריק הג׳ינגל, את והפיק שכתב האיש כי
 לכתוב בו יבחר שהליכוד להניח סביר עבודה. מוצף הפעם
 חברת הרי הליכוד, לא ואם שלו הפירסומת שיר את שנית

 לליכוד הפירסום את בזמנו שעשתה בראל" ״קשר הפירסום
 מייד אותו לחטוף תנסה המערך, עבור כיום והעובדת
 קצר בירור לא! אבל המערך. של הפירסומת שיר לכתיבת

 ולא הליכוד על־ידי לא - נחטף לא בן־דוד, יוריק כי העלה
 הפירסומת שיר את כתב ובסך־הכל המערך על״ידי

 לשינוי. הענקיות, לשתי יחסית מאוד, קטנה למיפלגה
 הוא הקודמת הצלחתו שלמרות זה, איך בן־דוד את שאלתי

הליכוד. עבור כותב לא
 מיני כל מההפטרה, סיפורים מיני כל יש הסבר, לי אין

פוליטיקה. של ליכלוכים
פוליטיקה? של ליסלוסים מתכוון אתה למה •

 הצעה הגשתי הליכוד, על הולכים ארויו שטל כששמעתי
 אחר־כך שמחו, מאוד הם לרדיו. הבחירות תשדירי מכלול לגבי

 לעבוד הפסקתי שאני יורמן, סולו קיבל העבודה את כי לי, הסתבר
שנה. לפני איתו
הקודמות? בסחירות יחד עבדתם •
 שאחראי האדם כי לי הסתבר כתבתי. אני הקבלן, היה הוא כן,

 יפיק יורמן שסולו כך על בתוקף עומד הליכוד של ההסברה על
התשדירים. את

גדות? לגדעון מתכוון אתה •
 עם ריבר שהוא זה לי, שהסתבר מה בשמות. לנקוב רוצה לא

 מנהל הפירסום. מישרד דרך לא המיפלגה, דרך ישירות סולו
 שלי ההצעה כי לי אמר ממצודת־זאב יהל מוטי בשם חשבונות

 גדות גדעון זאת, ובכל סולו של מההצעה אחוז 60 — 70ב־ נמוכה
עליו. התעקש

 ש״קשר זה איך יורמן, את רצה שהליכוד נניח •
למערך? אותך לקחו לא בראל״

 סקיצה שכתבתי אומרים שהם קראתי שבזמנו למרות יודע. לא
 טוב, לי יהיה שכך לך, נשבע אני המערך, של הפירסומת לשיר

 היא לה שכתבתי היחידה המיפלגה כזה. שיר כתבתי לא שמעולם
שינוי.
מאוכזב? אתה •
 כותב לא שאני מאושר אני דבר, של בסופו לא! הכל סך

 ליכודניק לא אני הכל, אחרי מזה, סבלתי הקודמת בפעם לליכוד.
 ארבעה קיבל הליכוד שלי השיר שבגלל עלי ירדו שלי וחברים
האסון. את המדינה על הבאתי ושאני מנדטים

תורגמן: אברהם
זה אות׳, הבנת לא ״אם

בן־דוד: יוריק
מיני כל ״בגלל

עמר: שדמה
בצה״ל וב־סמל ״אני
פוליטיקה!״ של ליכלוכיםשלו!״ הרגישות בגלל רקבאגד!״ רמטכ״ל ואני


