
ו,,נקודות! שלוש שימי תנ !״ על אי ו דנ במיקרהבמיגרשי!״ שננלעתי

מרג: יוסף
אם... גם ממשיכה ״השיירה

פזנר: אבי
דיבר לא עוד ״שמיר

דוידוביץ: יהושע
ו ״זה , סיכסו פלגת׳ מי

 הוותיק השר של תמונתו ספק, ללא היא, השבוע תמונת
 ועסקנים, עיתונאים של רב עם בין דרכו המפלס בורג, יוסף

הביתהי" תלך כבר מתי ״מתי! עבר: מכל בו הדוחקים
 כבר הפכה בורג של המתמשכת־והולכת התפטרותו

 אחד אינספור. מבודחות ולכתבות להלצות נושא מזמן
 שעברה. בשנה כך על טבלת־יאוש עשה אף הצהרונים
 ראש־הממשלה עם ״אשוחח בורג: מפי האחרונה ההבטחה
ארצה!׳ כשיחזור

 הבלתי־ הלחצים נוכח הרגשתו על בורג את שאלתי
לפרוש. פוסקים

 חום לסבול יכול שאינו ״מי בשעתו: אמר טרומן הארי הנשיא
 העומדת המוטיווציה מה יודע אני במיטבח..,׳׳ יעבוד שלא —

אותי. מרגש לא זה לכן היטב. יודע מסביבי, שקורה מה מאחורי
פרישתך? רגע את לעצמך תיארת כך •

 יודע במדינה אחד כל גלויה. היא ברוך־השם, שלי, הקריירה
אומר: אני סביבי, שמתרחש מה לגבי ותרומתי. חלקי את

מיפלגות
 מה יודעת את נקודות. שלוש שימי אם..." גם ממשיכה ״השיירה
בדיוק לך אגיד — כשאפרוש פירושן?

מכוב יותר פרידה או ,מקפים לעצמך דמיינת •
ארוכה? כד־כך מקריירה דת

 בדרר מבחינתי פורש אני מיוחד. משהו דמיינתי לא לא.
 כאלה מעמדים היטב זוכר אני — שרים כמו לא ביותר. המכובדת

 מתכוון שאני ביוני הודעתי מכובדות. פחות בדרכים שפרשו —
 פעם לרוץ יכול לא אני וחצי. 77 בן ברוו־השם, אני, לפרוש.
אבן! אבא את לדוגמה קחי כי אם לכנסת. נוספת
 מרגיש שאתה שלך, מהטון מכינה אני •

לך. שמציקים
 שלך. לקולגים להפנות צריכה שאת שאלה זאת

 שאומרים מה את מסקרים שלי •הקולגים
שלך: הקולגים

 יוחנן הדוקטור הוותיק, המנהיג את כך על לצטט יכול רק אני
 יש שלי במיפלגה אחרות. במיפלגות לי יש ״ידידים שאמר: בדר,

צדק. שהוא מסתבר חברים..." רק לי
ברק) (דפנה

18——

 מלאה העיתונות הרוטציה. מועד עד שבועות שלושה
 פרס. שימעון של נעריו בקרב המתיחות על טיפטופים

 יצחק של אנשיו בקרב למישרד־החוץ. המעבר לקראת
 לקראת מתיחות אך חיכוכים, פחות אולי ניכרים שמיר

שקיימת. ודאי הבאות
מישרד״החוץ. דובר פזנר, אבי עם כך על שוחחתי

אלה? בימים אצלך קורה מה •
 יעשה הוא מה יודע לא עוד איש מיוחד. שום־דבר קורה לא
אחד. אף עם כך על דיבר לא שמיר שבועות. כמה בעוד בדיוק
 וכל אגף כל רוטציה. תיקי להכין זה עושים שאנחנו מה

 החדש לשר־החוץ אותם למסור כדי תיקים. מכינים מחלקה
ולצוותו.

 הזרים, בכתבים הקשור כל על תיקים מכין אני הזאת במיסגרת
וכדומה. זרות סוכנויות עובד. אני שעימם
ראש־ מישרד לקראת מיוחדות הכנות שום עושה לא אני

רוטציה
 כדובר־המישרד. שימשתי כבר הרי — לשם אעבור אם הממשלה.

שם. העבודה את מכיר אני
 כך בל קצר שזמן העובדה את מסביר אתה איך •
 על שמיר אתכם עידכן לא — הרוטציה מועד לפני

גורלכם?
 טיבעי. כעניין זאת רואה שהיא להיות יכול מושג. לי אין

 שעברה, בפעם גם ראש־הממשלה. למישרד איתו כולנו שנעבור
 מאיתנו איש עם דיבר לא הוא למישרד. ממישרד עימו כשעברנו

 כבר אתם ״נו, ושאל: אלינו ניגש הוא האחרון ביום עתידנו. על
ארוזים?"

מקורביו? בקרב מתוחה אווירה יוצר לא זה •
 רגועות במישרד הרוחות ולראות. לבוא מוזמנת את לא.
 יעשה הוא מה לשער מאיתנו אחד כל יכול בסר־הכל הרי לגמרי,

 מנכ״ל בדרך־השלילה: איר? ראש־הממשלה. ללישכת יעבור אם
 מזכיר־ממשלה בן־אהרון. יוסי — יש כבר ראש־הממשלה מישרד

 אכהן — אעבור אני אם נותר? מה רובינשטיין. אליקים — יש גם
ההיגיון. בדרך — השאר וכך כדובר.

ברק) (דפנה

 הרחב, לציבור מוכר שאינו שם - דווידוביץ יהושע
היס שעבר בשבוע חולל - הפוליטית לעסקונה מעבר

 נציבות־ שרות מטעם שוועדה הראשונה הפעם זו טוריה.
 שר של מועמדו על הממשלה לפני המליצה לא המדינה
ממשלתי. מישרד מנכ״ל לתפקיד

 מישרד־ כמנכ״ל דווידוביץ של מינויו עבר לא במפתיע
 משה הממונה, השר הראשון. בסיבוב העבודה״והרווחה

 איש־ דווידוביץ, עם כך על שוחחתי מכעס. רתח קצב,
 סדר־ על לעלות צריך זזיה שעניינו לפני שעות כמה חרות,
שני. בסיבוב השבועית, בישיבתה הממשלה, של יומה
שעבר? השבוע של האיש אתה מה, אז •

 המיפלגה בתוך סיכסוך זרו שעבר. השבוע של האיש לא אני
 הוא שלי שהמיגרש מכיוון שלי. במיגרש במיקרה שנפל שלי,
שתקתי. — איש־מיפלגה ואני — הכללי מהמיגרש חלק
ההתפתחויות? ממהלך הופתעת •
 זה. את לקבל משתדל אני אבל גמורה. בהפתעה לי בא זה כן,

 יתעסק שלא — אבק־שריפה להריח יודע שלא שמי אומר אני
מסויימים! בחומרים
 שרות־ שנציב מכיוון זה, את להריח אולי, שיכולתי, היא האמת
 מנכ״לים. לכמה באחרונה זאת לעשות ניסה נתן, אברהם המדינה,
 לטפל זמן היה שאז רק מישרד־השיכון־והבינוי. למנכ״ל למשל?

בכר•

מנגנון
 שהוא גבון זה האם איש־מיפלגתך. הוא נתן •
לך? המוצע לתפקיד עיניו את לטש

 רישמי! באופן התפקיד את ביקש הוא אומרת? זאת מה ודאי!
 את שימלא טוב כזה בחור לא הוא — אישי מניע כאן היה לולא

סתם ככה במיפלגה, אחרים של מבוקשם
 לא ותככים, בחישות של כתוצאה שקרה, מה •

התפקיד? את עצמך על לקבל החשק את לך העביר
 באמצע אותם עוזב לא אתה — חברים עם הולך כשאתה לא.
 ,1משה(קצב את לעזוב יכול אני איד קטנה. תקלה חלה אם הדרו,

בי? ותומר עליי שהמליץ
 ישיבת־ לפני שעות כמה מדברים אנחנו •

במתח? אתה בעניינך. היתר, בין שתדון, הממשלה
ריאלי. להיות מעדיף הייתי — אופטימי לא גם במתח, לא אני

 הישראלית בפוליטיקה ישיבת־הממשלה. עד שעות 12 עוד יש
 בפרק־זמן פיה על הקערה את להפיר ניתן זמן. המון זה שעות 12

 כבר ישיבת־הממשלה אחרי מייד כשורה, יילד הכל אם כזה.
נראה. — אז עד החדש. במישרדי אתייצב




