
 הי־ עיתון־היורדים זכה לא עולם ץץ
 בעדנה בניו־יורק, המופיע *!/מני,

 לעיתון היה שלנו ישראל שכזו.
 מיפלגת־ה־ בבניין ביותר המבוקש

ראש־הממשלה. של ונלישכתו עבודה
 המלא, הראיון את לאתר ניסו הכל
 היועצת לניר, ניבה עם שנערך

 שהצליחו מי הבין. יצחק של המדינית
 בארץ, גם הנמכר העיתון, על יד לשים

 נדו אחר־כך לחייך. שלא יכלו לא
 עתה יעשה מה רם בקול ושאלו בראשם

רביו•
 מוכנים ראש־הממשלה בלישכת

 לא פרס שימעון שאפילו להישבע,
 לו כשרווח חיוכו, את להסתיר היה יכול

 מעבר כשהיתה דיברה, שניבה מה על
לים.

 שלא ורבץ, פרס בין הניצחי העימות
 מימד השבוע לבש לעולם, יסתיים
 המראיינת, משהו. מצחיק שונה,

 הצליחה פרס, של מאנשיו לשעבר
 לו שאין בקרב לפינה, רבין את לדחוק

שלו. הנמרצת היועצת בזכות סוף,
 מיסגרת) (ראה לניר של דבריה

 הדמויות אחת על אור שופכים
 הישראלית, בפוליטיקה הססגוניות

 בכתבת־דיוקן זכתה לא היום שעד
מקיפה.

 יועצי־שרים, של החדשה התופעה
 החיים במרכז עצמם ■ המעמידים
 לפני רב בסיקור זכתה כבר הפוליטיים,

 דויד של עוזרו סרוסי, אבנר חודשיים.
 בכל המושך שהוא בכך התפאר לוי,

 לניר שר־הבינוי־והשיכון. של החוטים
 השיטין בין אך זהירה, יותר הרבה היתה

 שלבטח פנינים יש איתה הראיון של
שלה. השר של לחייו על סומק העלו

 גדל כך ^
התיאבון ה

 לניר? ניבה היא י̂ 
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 כל את מפ״ם של השמאל מן ועברה
 של לימין עד הפוליטית הקשת

 שר־הבי־ ללישכת מיפלגת־העבודה,
 הראשי הנץ עם הדוקים ולקשרים טחון

המיפלגה? בצמרת
 עין־ קיבוץ ילידת היא )39( ניבה
 הוריה הצעיר. השומר של החורש
 ״עמודי לכנות שמקובל מה עם נמנים
 ג׳ניה, אמה, ההתיישבות.״ של התווך

 משה ואביה פסיכולוגית, יועצת היא
 האיזוריים במיפעלים עובד (״שיטה״)

בלגיה. ילידי השניים הקיבוצים. של
 היא ניבה של הבכירה אחותה
 כיום החיה סנונית, מיגל המשוררת
אלפלג. צבי המיזרחן עם בתל־אביב
 של בצילה ניבה חיה שנים במשך

והפופו היפהפיה המוכשרת, האחות
 ניסתה יפת־פנים, היא גם ניבה, לרית.
 שירים כתבה ואף בעיקבותיה, ללכת

 בימת מעל שהועלה מחזה, ואפילו
 כמה מזה צלחה. לא דרכה אבל הקיבוץ,

 עם זו כלל מדברות השתיים אין שנים
זו.

 תוכל לא שהיא ניבה הבינה כאשר
 היא והפרוזה, השירה בתחום לאחותה

 לתחום מירצה את להפנות חייבת היתה
 שם לפוליטיקה, הלכה היא אחר.

למוקדי־הכוח. להגיע קיוותה
 היתה היא שיטה. היתה לניבה

 ומוכרת, פופולארית לאישיות נצמדת
 שאיפותיה את דרכה לממש ומנסה

 כן הצליחה, שהשיטה ככל הכמוסות.
 בשולי בשמאל, ומעיסוק התיאבון. גדל

 ואף למרכז הגיעה הפוליטית, המפה
ממנו. ימינה
 ניבה עשתה הצבאי שרותה את

 דבק ומאז נח״ל, במחנה של ככתבת
 עד אותה המלווה העיתונות, חיידק בה

היום.
 אותה קירבה העיתונאית עבודתה

 רצתה היא שבצילם החשובים, לאנשים
לחסות.

 את העמידה ששת״הימים מילחמת
הפולי המפה של השמאלי בצד ניבה
 מהצעירים וכמה כמה עם ביחד טית,

 לכנסת הבחירות ערב במפ״ם. היוניים
 עם למערך הצטרפה כשמפ״ם ,69ב־

 ניבה פרשו ורפ״י, מיפלגת־העבודה
 שי״ח את והקימו ממפ״ם וחבריה
שי״ח. אנשי חדש). ישראלי (שמאל

בנסי דגלו האדוקים, הסוציאליסטיים
 ״שטחים ובסיסמה ביוני 4ה־ לקווי גה

שלום״. תמורת
 לא רגלה שכף אז נשבעה ניבה
 העבודה, מיפלגת בבניין לעולם תדרוך

מחמת״מיאוס. המוקצית
הארצי הקבוץ צעירי של פרישתם

הח השמאל של ההתעוררות לגלי מה
 ששיאם השנים, אותן של באירופה דש
 ב־ בפאריס במרד־הסטודנטים היה

1968.
 גן־ מקיבוץ כהן ברן ניבה נאחזה אז

שמואל.
של השני בצד ניבה יושבת כיום

 באותה נערכה אחרת סוערת הפגנה
 גולדה של דירת־השרד מול השנה
 טיפסו שבמהלכה בירושלים, מאיר

 לגינת־ חדרו החומה, על המפגינים
״התנחלות". בה והקימו הבית

 ניבה, התפרנסה תקופה אותה בכל י
ושהתגוררה מהקיבוץ בחופשה שהיתה

שרר הראמן הרעש את ש

ניבה: אמרה כה
 מינוי לקבל הסכימה מדוע לשאלה •

 ראיתי אלמלא מוגה. סיגה לי ....היתה במימסד:
 כראסון משם, היציאה פרוייקט לגגון, נושא את

 הזה. המינוי את לקגל מסוגלת הייתי לא - נדרגה
 שלי, הפוליטית המוטיגציה היתה וזז הדחף היה זה

הבימה!־ ולחזור נלגנון הטיפור את לגמור
 גם לשכנע הבליחה היא איך לשאלה •
 עגודת־רקע להגין צריבה -הייתי הממשלה: את

 את לגדוק הלכתי לגנון. גגושא לישיגת־הממשלה
 לראות כדי לבן, קודם חודש עוד השרים, עמדות

להיפגש. צריך מי עם
 קלעתי אגל - זאת לומר מצידי צנוע לא -אולי

 שפירא, יוסף את אחד. להוציא השרים, בל לגגי גול
 עליו חשנתי לא פיספסתי. תיק(מורשה), ללא השר
 עד כנו, יתמוך לא שהוא לי גרור היה בל*כך כלל.
זה. כהקשר אליו התייחסתי שלא

 הכי־קיצוני יהיה ארנט שמשה ליצחק, ״אמרתי
 אית־ ילכו ופת פרץ לוי, שגורג, יתנדנד, ששמיר נגד,

 - לשימחתי חיזוקים. עוד להם לתת ושצריך מ,
 נעימה. הפתעה היתה וזו איתנו, הצגיע גם שפירא

 לשים מי על שהערכותיי*הצעותיי, ראה שיצחק בך,
נכונות. היו - כשיכנוע ולחזק דגש

 השלכות גם יש שפירא של למיקדה ״ואגג,
 צריכה איתו ההידגרות מעתה, לעתיד. פוליטיות

מקנל." שיצחק מעצותיי אחת זז וגם אחרת, להיות
 היטג מכירה שאני יודע .יצחק עצמה: על •

 יומרה לי אין זאת, עם הפוליטית... המערכת את
מישרד־הגיטחון.' את לנהל
 הממשלה, לישיבת ההכנה עבודת על •

בלב בתל־רומיידה, בהתנחלות שדנה
 להתפוצץ, יכולה הממשלה כזה נושא -על חברון:

גיסודיות.־ חומר להכין וצריך
 אנשי רצו ״באשר עבודתה: אומן על •

 לגדה בקשר יצחק של עמדותיו את לדעת הפנטגון
דבריי.־ את לשמוע אימי נפגשו הם - המערבית

 בדיוק לא .יצחק רבין: על השמעתה על •
 אבל וברורות, מוצקות מאוד עמדות לו יש מושפע.

 אץ דברים, על ודנים מדברים שכאשר אומר לא זה
 הכי שנחשב יצחק, פרדוכסלי. באופן השפעה. עליו

 את ממני מקבל כביכול. להשפעה. בלתי״ניתן
 אז (פעיל) מאירקה בזמנו, משקיבלו. יותר עצותיי

לובה(אליאב).־

 בקיבוצים. גדול רעש עוררה ממפ״ס
 אף קיבוצה, בן קובנר, אבא המשורר

 בזכות הקיבוץ. את שתעזוב דרש
 צעירי ולחץ הוריה, של המיוחד המעמד

מהקיבוץ. ניבה נזרקה לא עין־החורש,
 בשמאל מרענן משב־רוח היה שי״ח

 אחרי של תקופה באותה הישראלי
התאי־ התנועה ששת־הימים. מילחמת

 היא 70ה־ שנות בתחילת אבל המיתרס,
 ללא־ בהפגנות אחת, לא הפגינה,
 הכבושים. ובשטחים בארץ רישיון

 היתה ביותר המפורסמת ההפגנה
 שרוסס שכם, ליד עקרבה הכפר בשדות
 הפגנה באותה ברעל. צה״ל על-ידי

 המפגינים בין פיסית התנגשות היתה
צה״ל. וכוחות

תי נפגשו הפנטגון ״אנשי ת לשמוע אי דבריי!" א

 כעיתונאית מעבודה הגדולה, ■בעיר
ל חותם, שלו, ובמוסף בעל־המישמר

 פוליטיקהאחותה. צד
ורוח

 ללי־ ניבה שבה תקופה אותה ן*
 ר תל־אביב, באוניברסיטת מודים ^

 שהשקפת־ ,מרצים לכמה שם התוועדה
 אחד מוצהרת. שמאלית היתה עולמם

 מאיר (מיל) אלוף־מישנה היה מהם
 שפשט לפני עוד הכירה שאותו פעיל,

 הקמת על עימו שוחחה היא מדיו. את
 ממערך שמאלה חדש, שמאלי גוף

העבודה־מפ״ם.
 לבסוף הרוחות. וגעשו רעשו בשי״ח

 .1973 של הבחירות ערב פילוג, בו חל
 לסיעת הצטרף שי״ח של השמאל

 במיסגרת כוח־חדש העולם־הזה
 הימין ואילו ״מרי״, שנקראה חדשה
 עם שהתאחד אדום״, ״תכלת את הקים
 ״מוקד״ את והקים מק״י ותיקי

פעיל. מאיר הועמד שבראשו
בסיפוק. לחייך יכולה היתה ניבה

 לפחות בשירה, לא אם הצליחה. היא
 בפוליטיקה, • עצמה את הוכיחה

 המונים תנועת חשבה, היא כך והקימה,
לתפארת.

 את ל״מוקד' איתה הביאה ניבה
 ומנחם מרגלית אבישי הפרופסורים

 בת־בית, היתה ברינקר אצל ברינקר.
 השמאל, בביטאון עבדה איתו וביחד

 .70ה־ שנות באמצע ומת שקם עמדה,
 התאים ורוח פוליטיקה של השילוב

לה.
 הסיבה ברורה ולא בהדרגה,
 ובין מפעיל, התרחקה היא המדוייקת,

 שהיא ייתכן נתק. חל השניים
 במנדט זכתה ש״מוקד״ מכר התאכזבה

בשוליים. ונותרה בלבד אחר

רבץ יצחק של המדינית״ ,.היועצת לניר, ניבה של טלפוני ראיון

טל הסה סד־הות


