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 מה עושה רו׳ ..דויד
האשכנזים!״ השרים שעשו

 בואי, יסתכל ,.כשהנשיא
שמח!״ יהיה רא הוא

 חיק את מעדיו ..אני
!״הפוליטיקה ער הטבע

 פועל״בניץ בלתי״אפשרי. במצב לוי דויד נתקע השבוע
ה בשנות שהפגין בית״שאן, תושב מארוקו, יליד מובטל,

 הימים ברבות ושהפך עבודה!" ״לחם! הסיסמה תחת סל
 ילידי מובטלים, בפועלי״בניין נתקל בישראל, בכיר לשר

 ״לחם! לעברו שצעקו עיירות״פיתוח, תושבי צפון־אפריקה,
 אבן־הפינה הנחת לטקס לוי בא כאשר היה זה עבודה!"

 מובטלים ניצבו מולו ביתר. ירושלים, ליד חדשה לעיר
משדרות.

 תנועת־האוהלים, מנהיג סוויסה, ימין עם לברר ביקשתי
דעתם. את משנים המארוקאים אם

 שהציבו היעדים את שכחו כנראה שבממשלה המארוקאים לא.
 בזמן הנכון, במקום היו ועיירות־הפיתוח מפגיני־שדרות לעצמם.

 עיירת־ ששום הראשון, הצער את עשו הם הנכון. וברגע הנכון
 דמי־אבטלה, מקבלים כשמובטלים עכשיו, עד עשתה לא פיתוח

 שקם חדש ישוב אז סיגריות, לקנות כרי בקושי להם המספיקים
 זה — ספרדי שר או אשכנזי שר אותו, הקים מי חשוב ולא —

 הזעם. את עליו להוציא הזמן
לוי? דויד נגד גם •
התגלה והנה מתוכנו, איש הוא לוי שדויד היתה התחושה כן.

 לשגרירות״גרמניה מסקי קלצ אנדריי פרץ שנים 10 לפני
 השנים במשך בני״ערובה. לקחת בנשק ואיים בישראל

וגר הגרמנים נגד הקבוע המפגין תואר את לעצמו אימץ
מניה.

 נשיא- של נסיעתו על דעתו את ממנו לשמוע ביקשתי
החודש. בראשית לגרמניה, המדינה

 לישראל שיש יודע אני נבזית. היא לגרמניה הנשיא נסיעת
 מבין אני למרב אפילו יודע אינני גרמניה, עם מדיניים אינטרסים

 יודע גם אני גרמניה. נגד וענונית למילחמה לצאת שאי־אפשר
 הראשונה הפעם זו אבל בהסתר. לגרמניה נוסעים שרים שהרבה
 למה שואל: ואני גרמניה. אדמת על יהיה מדינת־ישראל שנשיא

 לא לגרמניה? רגן הנשיא של נסיעתו נגד בהיסטריה כאן יצאו
נבזות. זו תכסיסים: כאן יעזרו
כגרמניה? היית אתה •
 ואפילו הפגנות, לצורך תמיד אבל פעמים. שש או חמש כן.

 אחרת. גרמניה לראות נסעתי גם פעם משם. וגורשתי נעצרתי
כזו. ראיתי שלא מובן
 למה — נסעת אנטי־גרמני, במפגץ אתה, אם •

ייסע? לא שהנשיא
 בלי צ׳ופצ׳יק סתם אני סמל: זה מדינת״ישראלו זו תשיא כי

 אבודה שהיתה לא־מוצלחת, מילחמה לנהל שניסה משמעות.
מראש.

 למישרדו לשוב צריך טייטלמן אהרון היה השלישי ביום
 ועד- בית״המשפט. פסיקת פי על שר־התיירות, בלישכת

 יועץ בטייטלמן, מאבקו את מסתיר אינו המישרד עובדי
 מיניות בהטרדות אלה בימים הנאשם שריר, לאברהם בכיר

לדחות והצליח לערכאות, פנה הוועד במישרד. עובדות של

הפגנות
 עיירות־ קמו ולכן האשכנזים. כל כמו דברים לעשות הולך שהוא

 לא עיירות־הפיתוח התנחלויות, כשהקימו נגדו. להפגין הפיתוח
 ששרי־ דברים עושה שמארוקאי מפני דווקא עכשיו, אבל הפגינו.
וההתמר ההפגנות באו עכשיו דווקא אז עשו, אשכנזים ממשלה

מרות.
 ההפגנות אחרי לעשות, ללוי מייעץ אתה מה •

נגדו?
שכב השליחות את מחדש ולראות הישוב, הקמת את לבטל

 גלויה למילחמה לצאת גם לו מייעץ הייתי למענה. בא יכול
 כל את שישקיע החלשות. בשכבות לפגוע שמבקשים באותם

 ובעיירות־הפי־ בשכונות־המצוקה לרשותו העומדים המשאבים
 אופקים עניי קודמים! עירו עניי חדשות. ערים מיני בכל ולא תוח,

 מה הרבה יש ושם הצרכים, שם ובית־שאן. ירוחם ושדרות,
לעשות.

וכמעמדו? כמקומו עושה היית מה •
 מהממשלה מתפטר הייתי ראשון כדבר במקומו, הייתי אילו

 הממשלה של העדיפויות נגד חברתי למרד וקורא ומהכנסת,
אנטלר) (רונית הזאת!
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גרמניה
הנשיא? מול להפגץ מתכוון אתה •

 על־ שנים שמונה לי יש אבל משהה לעשות ויכולתי הלוואי
לכלא. אותי תכנים שלי הפגנה וכל תנאי,
 לכלא ללכת מוכן לא אתה רציני כל־כך ולעניין •

שנים? לשמונה
 לצערי אבל למאסר. שנים לשמונה להיכנס לי איכפת לא
 כאן הכל כאלה. דברים לעשות כדאי מי בשביל רואה אינני

 עברתי שלי. בתנועת־החרות אפילו נשברו, הערכים כל מזוהם.
 נוסף התקף לבזבז לי שכדאי חושב לא ואני התקפי-לב, שני כבר
בתי־המישפט. עם מילחמה על

לעשות? לנשיא מייעץ היית מה •
 בארץ שמתנחל בזמן עכשיו, שדווקא איתה לדבר רוצה לא אני

 שכאשר חושב אני גרמניה! לאדמת נוסע הוא מישפט־דמיאניוק,
מעצמו. שמח יהיה לא הוא בראי, יסתכל הוא

דמיאניוק? כמישפט היית •
 על שולט לא אני כי ונעצרתי. אייכמן במישפט הייתי לא!
 מוכרח אני שוב. להיעצר רציתי ולא כאלת במישפטיס עצמי

אנטלר) (רונית שלי. המשאבה על לשמור

מנגנון
נוספת. לתקופה למישרד טייטלמן של שובו את

 אגב, מתוח. נשמע הוא טייטלמן. עם כך על שוחחתי
לכותרות. שעלה מאז לתיקשורת הראשונות מילותיו אלה

 צו־ השלישי ליום קיבלתי לשם. לשוב יכולתי לא ממילא
 האחרונה התקופה אחרי ימים. לחודש זמן? לכמה מילואים.

 ולהתרחק הראש את קצת לנקות לי יזיק לא דווקא עליי, שעברה
מהפוליטיקה.

ונפגעת? הפוליטיקה כעולם הצצת •
מלוכלך. עסק זהו כן,
אודו האחרונים הפירסומים תקופת כל כמשך •
ש ההאשמות על להגים או מלהתראיין נמנעת תיך

מדיניות? לשנות מתכוון אתה נגדך. הועלו
 מה הרבה לי יהיה — הפה את כשאפתח לי. הנוח בעיתוי ודאי,

 מישפחתי, את אקח בשבת מילואים. עושה אני בינתיים לומר.
 בחיק־ ראשון־לציון, של בפרדסים לטייל רב, סבל עליה שעבר
ברק) (דפנה אנושי. יותר שם הטבע.


