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 כשהוא רובינשטיין, אמנון חבר״הכנסת נראה השבוע
 של חזותו במיזנון־הכנסת. אלמוני אדם עם בעניין משוחח
 הקרוב בעבר עורר שמו אבל אנונימית, אולי היתה האדם
 השב״ב, מורדי משלושת אחד מלכה, רפי - לאומית סערה

 הפרשה את וגילגל השב״כ פורשי את בביטחה שהצעיד מי
 מצטרף מלכה כי פורסם קודם־לכן המישפטי. למיגרש

למיפלגת־המרכז.
 ומנהיג לבן־שיחתו פניתי ולכן בארץ, שוהה אינו מלכה
 רובינשטיין. אמנון החדשה, המיפלגה

מלכה? את מכיר אתה ממתי •
 בעת רדי) ופלג חזק (ראובן האחרים שני ואת אותו פגשתי

ביוזמתי. נעשו הפגישות פרשת־השב״ב.

מיפלגות
 כעת? ביניכם המיסגש את מסביר אתה איד •

אידאולוגי? תיאום
— דיעותי את מכיר שלנו, המיפלגה של המצע את מכיר הוא

אמר. הוא לפחות כר
 אלקטורלי כנכס מלכה רפי את מעריך אתה •

?1988 בבחירות
מושג. לי איו יודע, לא באמת אני

 מסויים מקום — ספציפי משהו לו הוצע •
ברשימה?

 ישתלב שהוא סוכם תפקיד! ושום מקום שום לו הוצע לא לא!
המיפלגה. של במערכת־ההסברה

דבר? ביקש לא גם הוא •
כולם! — אנשי־שינוי הם כאלה ביקש. לא הוא לא,

ברק) (דפנה

 מהעבודה מאוד גדול חלק עושים גיבעתי חטיבת חיילי
 אותם רואים אנחנו בעזה. - משמע תרתי - השחורה

 זזים הצדדים) בינינו(משני הלא״קיצוניים וגם בטלוויזיה,
הכסאות. על באי־צוחות
 שלו, הכסא על מרגיש כיצד לדעת שמעניין חשבתי

 יותר שהוא האיעי הצעיר, השומר של עין־השופט בקיבוץ
 הראשון המפקד שהיה מי אבידן, שימעון מכולם, גיבעת*

אליו. טילפנתי גיבעתי. חטיבת של

צבא
לדעת? רוצה את מה
 עם קשר על שומר אתה אם לדעת רוצה הייתי •

 ומדברים נפגשים אתם אם היום. של גיבעתי מפקדי
היום. שקורה מה על

מאוד. עסוקים בולם איתם. נפגש לא אני האחרון בזמו
איתך. לדבר רוצה אני שלהם העיסוק על בדיוק •
בטלפון. הרציניים, האלה, הדברים על לדבר יכול לא אני
שאלות... שתיינדשלוש רק אשאל אני •

לטלפון. שיחה לא זה לא.
לי. שתקבע בזמן לקיבוץ אליך לבוא אשמח אז •

(שתיקה).
 על ולשוחח לקיבוץ אליך לבוא אוכל האם •

הנושא?
שסי) (דניאלה המתאים. הזמן שזה חושב לא אני

 כמו אני, גם הרוב. כמו חושבת אני אחת פעם טוף־טוף,
 40מ־ דווקא הילולות ועושים חוגגים למה מבינה לא כולם,

 חצי• ולא מאה לא חצי־יובל, לא יובל, לא למדינה. שנה
מאה.

 לא מהם אחד שאף רכים, חברים עם שדיברתי אחרי
 זה 40 שאולי חשבתי ,40ה״ את חוגגים דווקא למה הבין

 ולכן במקורותינו, אחר ממקום או מהתורה חשוב מיספר
̂  ושאלתי למחשבת־ישראל, מומחה ספרא, ליחיאל פניתי
ליהודים. חשוב מיספר זה 40 אם אותו

 הרבה לב, תשימי אם אבל ליהודים. חשוב מיספר לא זה לא,
הזה. למיספר קשורים דברים
למשל? •
 40־1 יום 40 המבול, נמשר ימים 40 במידבר, העם הלך שנה 40
 אכלו שנה 40 התורה, לקבלת וחיכה ההר על רבנו משה ישב לילה

 על בית־הדין שפסק עונש היה מלקות 40 המן, את בני־ישראל
יעקב, היה יום 40 הארץ, את המרגלים תרו יום 40 עובר־עבירה,

חגיגות
 אלוהים מסתפק היה צדיקים 40וב־ במצריים, חנוט יוסף של אביו
צדיקים. 40 מצאו לא אבל ועמורה, סדום את הופך היה ולא

 בא וכאשר הוריו. של למורת־רוחם 40 בגיל התחתן עשיו אגב,
 יום, 40 ״עוד אמר: הוא בתשובה, לחזור לשכנעם העם אל יונה

נהפכת.״ ונינווה
 אולי אז לצרות. איכשהו קשורים הללו 40דד כל •

בגימטריה? חשוב משהו לפחות זה 40
מ׳. סתם זה בגימטריה

 תקבל לא הזאת, המ׳ את מפרק אתה אם אבל •
חשוב? משהו

 עכשיו, יהוה״. ״יר להיות יכול 40 מה, יודעת את רגע־רגע!
 הצ׳קים על שתחתום היד תהיה יהוה יד אולי זה, על חושב כשאני

 ובגלל גדולה, כספית הוצאה תהיה לא לפחות ואז ,40זד לחגיגות
שנוי) (דניאלה דווקא• 40 לחגוג בחרו זה
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