
אהחנוביץ: אייק
 זוקת■ רא ,,מעולם

לים!״ סמוי נוסע

 סמוי נוסע השלכת בגלל קשה זעזוע בסימן עמד השבוע
 ורק משנתיים, יותר לפני שהיה מעשה ישראלית, מאוניה
 אהרונוביץ, אייק את שאלתי הציבור. לידיעת הגיע עכשיו

 ומי ״אכסודוס", האוניה את ארצה שהביא ותיק, רב־חובל
העניין. על דעתו מה אוניה־קיבוץ, של הרעיון מהוגי שהיה
 הייתי אני אוניה־קיבוץ. של הרעיון את הגיתי שאני נכון לא זה
 ״אורחם״ ואמרתי הקיבוצניקים באו עצמית״. ״ספנות בעד

 לכושי. בקשר לדעת רוצה את ועכשיו
. ן כ •

 יודעת לא את שגם בטוח ואני קרה, מה הסוף עד הבנתי לא אני
מאוד. גרוע לי נראה זה כמובן, אבל, הכל. את

סמויים? נוסעים לנכי נוהל איזה יש האם •
לעצמן. קובעים ארץ וכל רשות שכל דבר זה נוהל

זה? כעניין ישראליות לאוניות החוק מה אז טוב, •
לעשות. צריך מה תשאלי שמוק. חוק,

לעשות? צריך מה •
 שממנה שהארץ, עד האוניה על אותו להחזיק צריך לדעתי,

בחזרה. אותו תקבל בא, הוא
סמויים? נוסעים לך היו שלך, כקאריירה •

 זוכר אני במיוחד לים. זרקתי לא מהם אחד אף כמה. לי היו
 פינקלשטיין, השם את קיבל הזמן שבמשך מסיירה־ליאונה, אחד
קשה. ועבד ושתה אכל זמן, מאוד הרבה האוניה על ישב והוא

כסופו? קרה מה •
לפניו. מהים ירדתי אני יודע. לא אני

שטיר: ישראלה
 ■היה הנדנו■ ,,מצבנו
פו!״85 בשנת ננלא

 שנערך העתידנים, כינוס בעניין אתכם הטרדתי לא
 ול־ לאסטרולוגים נתתי אחדים. ימים לפני בתל־אביב

התי את להציג העתידנים ולשאר פארא־פסיכולוגים
 שיתקשרו ביקשתי ורק השני, לפני האחד שלהם אוריות

 שטיר, ישראלה לספר. תחלס איזה להם כשיהיה אליי
 התקשרה הכינוס, את שאירגן ״צוות־שטיר״, מנהלת
העתידנים. דעת לפי ,1985 שנת לנו צופנת מה לי וסיפרה

 אחרי מעמד. תחזיק לא הלאומית האחדות ממשלת ככה. אז
חדשות. בחירות יהיו פרס של הקאדנציה

ראש־הממשלה? יהיה לא שמיר כלומר, •
הבחירות. אחרי אולי הרוטציה, הסכם לפי לא
כלכלתנו? עם מה •

 תוך ישתפר הכלכלי המצב נעימה. מאוד הפתעה יש כאן
 לחלום מעז לא אחד שאף כזה, באופן חודשים ארבעה־חמישה

טוב. ממש יהיה עליו.
הכיטחוני? המצם עם מה •

 יילך הביטחוני והמצב מלבנון, נצא לא 1985 שנת במשך
ויחמיר.

 שכשנת שלך, המומחים טענו הקודם בקונגרס •
 טעו. הם לאל, תודה סוריה. עם מילחמה תהיה 1984
?1985 לשנת המילחמה את העכירו הם האם

 לפרט. רוצים לא הם הפעם ולכן שעברה, בשנה טעו שהם נכון
ויחמיר. יילך הביטחוני שהמצב לטעון ממשיכים הם זאת ובכל
עוד? מה •

מברית־המועצות. מאוד גדולה עליה תהיה 1985 בקיץ
 המצאה צפויה השנה שבמשך הוא, מעודד ומאוד אחרון דבר
עולמי. בקנה־מידה מהפך שתהיה ישראלית, מדעית
 או אחת, בנורה ניו־יורק כל את יאיר מרידוד •

בזה? משהו
ונראה. נחכה

 לי שאמרת הדברים את חזו עתידנים כמה •
עכשיו?
 אלא בישראל, בכלל התעסקו לא העתידנים שרוב היא, האמת

 הרצל היה ישראל לגבי התחזית את שעשה מי כולו. בעולם
לדעתו. הסכימו האחרים כל אבל ליפשיץ,

הגדול. העולם לגבי הפתעה איזו תני לסיכום, •
קצרה. זמן תקופת רק ארצות־הברית נשיא יהיה רגן

רז: אפי
 חצה הממשלה ,,אם

בבקשה!״ אז - ללמוד

 סוכ־ מנכ״ל ממש. של מוסיאוני מוצג עבורכם מצאתי
 .10ב־־/״ עובדיו של שכרם את העלה ״צמרת" נות״הביטוח

 ,37ה־ בן המנכ״ל זיו, אפי את שאלתי נובמבר. מחודש החל
כלכלית. תוכנית או פירסומי טריק זה האם

 לפטר נאלצנו כולם. על כמו עלינו, גם השפיע הכלכלי המצב
 של העבודה יצרניות. לא בעבודות שעבדו אנשים, ארבעה

 זאת, מלבד העובדים. שאר בין עכשיו מתחלקת האלה הארבעה
 קשה יותר הרבה לעבוד יצטרך שהוא מהעובדים אחד לכל ברור

 כך, לעשות אותם לעודד וכדי עיסקות. להשיג כדי בעבר, מאשר
 את העליתי במשכורות, אדירה שחיקה שהיתה הידיעה מתוך וגם

- על שאתחרט חושב לא ואני אחוז, 10ב־ העובדים כל של השכר

 לעוכדים חילקת שכראש־השנה שמעתי •כי
שמנים. כונוסים

 לא למה אז בזכותם. הרבה וזה היטב, הרווחנו להם. מגיע זה כן,
עבודתם? את מעריך שאני שיראו כדי בונוס, לתת
 האמריקאית המכונית את שמכרת גם, לי סיפרו •
יחסוך? זה כסך כמה יותר. קטנה מכונית וקנית שלך

 של גדול חסיד אני אבל בכלל, יחסוך זה אם יודע לא אני
 יקבלו האחרים גם נוח, פחות קצת יהיה לי ואם האישית, הדוגמה
אי־נוחיות. בהבנה
ישראל? לממשלת משהו לרמוז מנסה אתה •
 הם אם אבל למישהו. משהו לרמוז כרי דבר שום עשיתי לא
בבקשה! אז — ללמוד רוצים


