
כהן: רענן
 את רהניו הטירו ער״..

,,נקודה. דבחיוות. ההבלגה

 במיפלגת־ חדש אגף וגידים עור וקודם הולך אלה בימים
 אגף־בחירות מוקם הרוטציה מועד לפני חודשיים העבודה:

 ראש שנים שמונה במשך שהיה מי כהן, רענן במיפלגה.
 החדש, האגף כראש מונה במיפלגה, הערבי לסקטור האגף

להקימו. עליו הוטל ובעצם
 עצמו, על שנטל התפקיד משמעות על עימו שוחחתי

מעורר״הסקרנות. בעיתוי
 חודשיים כזה, אגן? של מהקמתו להסיק ניתן מה •
הרוטציה? לפני

 הזה האגף הקמת על מדברים באמת! מיקרי, העיתוי שום־דבר!
 מזכ״ל־המיפלגה. ברעם, עוזי של יוזמתו היתה זאת חודשים. מזה
ביצוע. לידי הגיע זה כעת רק

בחירות
ביצוע? לידי אומרת, זאת מה •

 אלה בימים יושב אני ביצועי. בשלב כל־כך לא עוד זה כרגע
 וקורא יושב פשוט בחירות. במערכת שקשור מה כל ולומד

 איזה — מזה יקום מה מושג של שמץ לי אין חומר. של כמויות
תפקידים. איזה מיסגרות,

 אי־ שהיתה האגף מהקמת להסיק ניתן האם •
 של מטה־הסחירות של מתיפקודו רצון שביעות
לקחים? הפקת שזוהי ?1984ב־ המיפלנה

 נגד יתפרש שזה רוצה הייתי לא אבל לקחים, הפקת שזוהי ודאי
 מטה עם פעולה ישתף מקים שאני שהאגף מניח אני מישהו.
 אני — הנוסחה כנראה, תהיה, זאת כן, פוליטיים. מאנשים שיורכב

 ואחרי־כן, בחירות, למערכת האירגונית התשתית את אקים
פוליטיים. אישים בה ישתלבו

 רם בקול כבר מדברים הפוליטיים במיסדרונות •
 ולפרק לנסות במערך מסויימים גורמים כוונות על
 משתלב איך הרוטציה. אחרי ממשלת־האחדות את

אלה? בכוונות החדש תפקידך
 פוליטית כוונה היתה אם גרול. אירגוני תפקיד הוטל עליי
 עליי דבר. כך על יודע איני לה. שותף איני — הזה האגף בהקמת
נקודה. לבחירות, המיפלגה את להכין הטילו

 בעוד מתי? — לבחירות המיפלגה את להכין •
שנתיים?

 להיות יכול בהחלט אחר. בתאריך אולי שנתיים, בעוד אולי
מוכן! אהיה — לי שיקבעו מתי אחר. שבתאריך

ברק) (דפנה

ארצי: יצחק
ש ט ו נ ת . א ה ז ד מי

רץ:1ג אלפרד
הזה הפירסום ..מסע

שנווה!״ למה חזקה
 הפוליטיים, בחוגים שמועה לה פשטה כן השבת, ביום

 נעלמה, שכמעט במיפלגה מעשה־פוטש כמעט געשה
 נגד נוראות מחו צעירי״המיפלגה הליברלים־העצמאיים.

הדרן. את להם לפנות ודרשו הקיימת, הוותיקה ההנהגה
 המיפלגה של היחידי נציגה עם היום באותו עוד שוחחתי

המעיד. בקולות שנבחר ארצי, יצחק חבר״הכנסת בכנסת,
לפוטש? ניסיון נעשה באמת •

 שקרה. מה את לתאר חזקה קצת מילה זוהי מופרז, זה—פוטש
 אנשים של היה הכינוס תל־יצחק. בקיבוץ כינוס היה בבוקר בשבת

צעירים. אנשים 60 באו ״רור־ההמשך". עצמם את המכנים
דדו״המשך. יש שלל״ע ידעתי לא •

 מסויידת, זקנה, מיפלגה היא שהל׳׳ע קדומה דיעה סתם זוהי
 ממוסדות־ בעיקר באים שלנו הצעירים צעירים. כוחות ללא

הפיתרונות את המחפשים קיצוניים, לא אנשים אלה שלנו. החינוך

מפלגות
 עם מזדהים ושלא המרכז בכיוון הערבים עם ולרו־קיום לשלום

זה. בכיוון האחרות המיפלגות
בבוקר? בשבת קרה מה •

 התריסו הם קשות. מאוד טענות העלו באמת המשתתפים
 אליה. לחדור יכולים אינם שהם עצמה, את סגרה שההנהגה

 להתלבש בזמנו, להם, שהצעתי היא האמת חריפות. היו הטענות
 וחבל, האתגר על שקפצו רבים היו לא אז המקומיות. הרשויות על
 היה וניתן הארץ, ברחבי מקומיות ברשויות מיוצגת המיפלגה כי

בשבילם. נרחב כר־פעולה שזהו סבור אני היום גם זה. את לפתח
אישית? אליך התייחסו גם החריפות הטענות •

 להם הסברתי אני ההנהגה. כלפי מאשר אישית, פחות
 רוצים אתם ״אם להם: אמרתי להיאבק. צייד שבפוליטיקה

אותם! נראה שיילחמו, תילחמו!׳׳ — בהנהגה להשתלב
 בלאייר, אבי בשם בחור שלהם, הראשי הדובר אפילו לבסוף

 יותר ההנהגה של הדלת שכיום והודה מדבריי, חלק עם הסכים
בעבר. מאשר פתוחה
 בתוך פנימיים מאבקים על משוחחים אנחנו •

 בשנים מאוד נחלש האלקטורלי שכוחה מיפלגה
לל״ע? מקום בכלל כיום יש האחרונות.

 רק המערך, במיסגרת קולנו, את כיום להשמיע יכולים אנחנו
 עצמאיות, עמדות נוקט אני זאת, מלבד הסיעה. — אחת במיסגרת
 נגד החוק כמו בנושאים המערך לעמדת לעיתים המנוגדות

 לא אני הלב? על יד דתיים. נושאים או אש׳׳ף עם המיפגשים
 דווקא בתל־יצחק בבוקר בשבת שקרה מה אבל ממצבנו, מרוצה
 לכינוס בבוקר בשבת הגיעו צעירים 60 כן, כן, אותי. מעורה

חיוניות! של מעודד, סימן בכך רואה ואני מיפלגתי,
ברקן (דפנה

ש״ח!״ מיליון חצי שווה

 כארץ. תאונות״הדרכים למכת ברצינות התייחס מישהו
 צודק תהיה ״אל האומרות במודעות־ענק, מלאת העיתונות

 כמה מסר אותו את לנו מטפטף הרדיו הכס!" היה בכביש.
 בנסיון חלקה את תורמת הטלוויזיה גם ביום. פעמים וכמה

 לכל בכביש. צודקים ולא חכמים להיות אותנו לשכנע
 הסנה, חברת־הביטוח אחראית הזה הענקי מסע־הפירסום

 חברה דווקא מדוע שאלתי גולץ, אלפרד מנהלה, שאת
גדולים. כספים בו ומשקיעה העניין על מתלבשת מיסחרית

 בתאונות־ לדיון ועדות שיקומו בעיתונים שכתוב ראינו
 בוועדות בנושא וידונו תקציביים, אישורים ויבקשו הדרכים

 החלטנו כלום. יקרה לא שנה חצי שלפחות הבנו בינמשרדיות.
בעצמנו. לפעול

תאונות
למה? •

 של הביטוחים את שמחזיקה שכמי כפול. אינטרס יש להסנה
 תאונות פחות שיהיו אינטרס לנו יש בארץ, מהרכב 35מ־* יותר

 אנחנו בארץ, אחר אחד כל כמו וכמובן, נזקים. פחות ושנשלם
חיי־האדם. של הנורא לאובדן מאוד חרדים
אחרות. לחברות־ביטוח גם יש האינטרס אותו •

 להסנה, שלנו. השני האינטרס את להגיד לי נתת לא עוד
 מחוייבות הקהילה. בתחום מחוייבות גם יש הסתדרותית, כחברה

אחרות. לחברות־ביטוח אין כזאת
במיבצע? השקעתם בסף כמה •

 לאמצעי־התיקשורת, כשבאנו אבל ש״ח, אלף 200כ־ השקענו
 של חשיבותו על אותם והעמדנו בטלוויזיה, וכלה בעיתונים החל

 מסע־ ולכן .ויותר,50* של הנחה לנו לתת כולם החליטו העניין,
 של כזה היקף ש״ח. מיליון חצי של בסדר־גודל הוא הפירסום
מעולם. בארץ, בענף־הביטוח היה לא עוד פירסום

״הסנה״? של מהרווחים הם הש״ח אלף 200 האם •
כל את והקצבנו בפירסום, אחרים תקציבים על ויתרנו
זה לנושא הפירסומיים המשאבים

 את חודשים, כמה בעוד לבדוק, צורך יש האם •
הישראלי? הנהג על מסע־הפירסום של היעילות

ההשפעה. את שתבדוק צמח, מינה לד״ר פנינו
 מסע תעשו האם השפיע, אומנם שזה תראו ואם •
שנה? כל כזה

 לאיגוד אציע חברות־הביטוח, איגוד כיו״ר עזר, שזה נראה אם
שמק (דניאלה בעתיד. עליו וללכת הרעיון את לאמץ




