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ו *וחדות...מה הן הה אומרים... הם אומרות...הה הן אומרים...מה הם ה

יעקזבי: גד
הערוץ ענייני ״עיכוב

מילוא: רוני
 הקרובה ״מעונת־הנחיהת

תוקפנית׳ נחות תהיה

 על״פי זוהי, - שמאליות!" ידיים לשתי ההגה תתנו ״אל
הקרו בבחירות הליכוד סיסמת בסוף־השבוע, פירסומים

 את מראש להזמין הליכוד יתחייב הפירסומים, על״פי בות.
 רוני סגן־השר את שאלתי יקיים. אשר ממשלה לכל המערך
 האם הליכוד, של ההסברה במערכת פעיל שהוא מילוא,
 בעוד רק שתתקיימנה לבחירות סיסמה נוסחה באמת

שנה.
 הכנות. של גבוה כזה בשלב לא עוד אנחנו כזהז דבר עוד אין

פרטית. הברקה אולי היא שפורסמה הסיסמה

בחירות
 תרגישו באמת האם הסיסמה? תוסן בדבר ומה •

 למען לפעול שבכוונתכם שלכם במערכת־ההסברה
ממשלת־אחדות?

מת עוד ידועה ממשלת־אחדות־לאומית בעד שלנו העמדה
 הטלוויזיוני בעימות כך הצהיר שמיר יצחק גם בגין. מנחם קופת

 חזקה ממשלה מעדיפים תמיד אנחנו פרס. שימעון עם המפורסם
אחרת. אפשרות על־פני ורחבה

 במערכת• פתחתם שכבר מדבריך מבינה אני •
שלכם. הבחירות

 עוד אנחנו מוקדמים. מאוד בשלבים עדיין נמצאים אנחנו
יריית־הזינוק. זאת לכנות ניתן לא אפילו נמוכים. בטורים

הקרובה? מערכת־הבחירות תאופיין במה •
 תתקיים בתולדות־המדינה שלראשונה בכך תאופיין היא

 לכן אחדות־לאומית. ממשלת שנות ארבע אחרי מערכת־בחירות
 מה לשפר, איך — לעתיד בתוכניות יותר שנתמקד מעריך אני

העבר. על בביקורת מאשר — לתקן

תוק פחות הסברה מערכת לנו צפוייה כלומר: •
מצדכם? פנית
ברק) (רפנה מעריך. אני כך
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:,אדר רפי
 תהיה ״מעובת־הבחידות

הוגנת!״ אבל תוקפנית,

 רפי ככנסת, סיעת-המערך יושב-ראש אל גם פניתי
 בנד המערך סיעת התחילה אם לדעת והתעניינתי אדרי,

ערכת־הבחירות.

בחירות
 חודשים 11 לנו שיש עוד מה מדי. מוקדם שזה חושב אני

לפנינו.
בנושא? בדיונים פתחתם •

 שנת־ <סוף מרס שלקראת מעריך אני פורמלי. לא עדיין הכול
 יריית־הזינוק. תחול לרעתי, במאי, העניינים. יתחממו התקציב)

 העימותים, על חבל המועד. את שיותר כמה שנדחה מעדיף הייתי
ההשמצות. ההוצאות,

 חברי מעדיפים בפוך־השבוע הפירסומים על־פי •
הבינל הוועידה נושא את לכלול שלא מיפלגתך

לך? חדש זה המערך. של במערכת-הבחירות אומית
 בעניין בדיקות או מישאליס שנעשו כך על לי ידוע לא מאוד!

 אני במערכת־הבחירות. תהליו־השלום את להעלות צריך זה.
 המרכזיים הנושאים שני יהיו הכלכלי והנושא שהשלום מעריך

 היא הבינלאומית הוועידה לברוח: לנו אסור במערכת־הבחירות.
בחול? הראש את שנטמון מדוע עצמה. בפני מטרה ולא אמצעי, רק

 שמערכת־ מילוא רוני עם מסבים אתה האם •
שו שהייתם מכיוון תוקפנית. פחות תהיה הבחירות

הנוכחית? לממשלה — והליכוד המערד — תפים
 וליה־ השמצות בלי הוגנת, מערכה תהיה שזאת מקווה אני
 אבל תוקפנית, תהיה המערכה בנו, תלוי שזה כמה עד לוכים.
ברק) (דשה הוגנת.

2 ערוץ
 נאוה חברת־הכנסת זה, במדור הצהירה, שעבר בשבוע

 היא שבה השני, בערוץ העוסקת הוועדה כי (מערך), ארד
 הערוץ בעיות ייפתרו שלא עד דיונים תקיים לא חברה,

 חבר יעקובי, גד הממונה, שהשר לי שידוע מכיוון הראשון.
 הערוץ הקמת תהליך את מאיץ דוקא, ארד של מפלגתה

בתוכ שחל העיכוב על באוזניו ותמהתי אליו פניתי השני,
ניותיו.

 את אלי קראתי מששבתי, עכשיו, קרה. כשזה בארץ הייתי לא
 מטעם בכך המטפל מילוא, רוני ואת המערך מטעם הוועדה חברי

 כל עם וגם בוועדה המערך חברי עם גם אשב הבא בשבוע הליכוד.
לחלוטין. מיותר הזה העיכוב לדעתי, בעיכוב. ונדון הוועדה חברי
מפלגתך: ביוזמת נוצר העיכוב •
 הוא בנושא: נושא עירב נבון יצחק שר־החינוך־והתרבות כן.
 ילחץ הוא — השני הערוץ בענין הדיונים את יעכב שאם העריך

הליכוד. על
הדיבו ייפסקו סוך־סוף, מתי, תחתונה: שורה •
השני? הערוץ ענייני לזוז ויתחילו רים

 מקווה, אני חודש, ותוך לכנסת החוק את אגיש שבועיים תוך
 לא השני שהערוץ מעריך אומנם אני החקיקה. תהליך יסתיים

 כמה תוך תקום ההקמה מינהלת אבל הבחירות, מועד לפני יפעל
ברק) (דשה החוק. שיתקבל אחרי מייד שבועות,


