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*וומרות...נזה הן אוחרים״-הה הם חרות...חה1א הן אומרים...חה הם

הראל: אהרוןשיטריח: מאירעמור: שאול
 ■דחוו במעה־ .,המהבו

בליכוד!״ קדימה אותי
 רננות מגסה ..המוורו

שלי!׳׳ בדגם מודל
 כאלה שיהיו העדנת׳ ,,לא

דראמתיות!׳׳ התפתחויות

 במיפ- המהפך" כ״יום שייזכר הרגיעי, היום אחרי מיד
 לרזי־ המתחרה מהמיפלגה מכריי התחילו לגת״העבודה,

הבאה!" לכנסת עמור שאול את יכניס ״זה נבא:
 מועצת בראש העומד עמור, שאול הגיוני: נשמע ההסבר

 מבין הנראית״לעין התשובה הוא־הוא מיגדל־העמק,
 כנראה, עמור, הבאה. לכנסת לרשימת־חרות המועמדים

 תוך ממכוניתו, בשיחת״טלפון קבע השיחה את שאנן: אינו
 האקזוטית, אשתו בארץ. בסניפי״חרות עמוק חריש כדי

המירוץ. כל לאורך אליו צמודה שהיא סיפרה סוזן,

 חבר־ להיות סיכוייך את הגדיל המערך מה? אז •
הליכוד? מטעם כנסת
 חדשות. פנים מבחינת מהפך עשה שהמערך זה עם מסכים אני

 עמיר דיין, אלי ערי־פיתוח: של בולטים נציגים כמה שיש הוא נכון
 חדשות, פנים להכניס חייב הליכוד שגם ספק כל אין לכן פרץ.

. כתשובה.
הרביעי? היום אחרי יותר טוב חש האתה •

 חרות לרשימת להיכנס עתיד סוד, זה אין עמור, שאול
 לטובת מיבנה שיטרית מאיר שפינה במישבצת לכנסת

 את להדגים משרצו רבות, שנים במשך הסוכנות. גיזברות
 החשיי ובהכרת הפוליטית המפה בקריאת הליכוד הצלחת

 אנשים הצעירים, המיזרחי, הציבור ערי״הפיתוח, של בות
 השיחה גם שיטרית". ״מאיר טילים: שתי אמרו שאפתניים,

מה. אלא ממכוניתו. התנהלה הטרי הגיזבר עם
הצלחתך? את לחקות מנסה המערך •
 לכנות — לעשות מנסים שהם מה בדיוק זה ספק. לי אין כן,

 למערך, בזמנו הגעתי כמעט אני הרי שלי. הדגם פי על מודלים
כמוני. אנשים ולפני לפניי הדלתות את סגר המערך שאז אלא

 פרץ, עמיר דיין, ואלי האלה שהחברה שמח שאני היא האמת
 קיבלו סוף־סוף לכנסת. לרשימת־המערך נכנסו שיטרית) שימעון

שכל! שם
בבחי המערך סיכויי את יעלה שזה מודאג אינך •
הקרובות? רות

מוב יונים כיונים, מזוהים שהזכרת החבר׳ה שרוב מפני לא,
 עוד יקה למערך אליו. מדבר שאני לקהל מדברת לא יוניות הקות.

 את בליכוד, כמו יהוו, האלה שהחברה כדי לפחות, שנים, 10
הממשיכה. השיכבה

 צירוף זה שמא או - לתפקידו הראל אהרון נכנס מאז
 בשבוע הופקד. שעליה רשות־השידור, רועשת - מיקרים
 הרדיו מנהל בקולי־קולות, מתפקידיהם, התפטרו האחרון
 ודויד קיטל שלום - בכירים כתבים ושני לב״ארי גידעון

 הסוער השבוע אחרי לשלומו, הראל את שאלתי מרגלית.
בממלכתו.

גרוע. כך כדי עד לא שלומי
מתפט הספינה, את נוטשים כולם כאילו נראה •
רים.
גורמים. שני כאן שהצטרפו היא האמת כולם׳ לא

 חייבים היינו חוק־הבחירות, פי על בחירות. לפני אנחנו ראשית,
 אחרות. תוכניות של תוכנן את ולשנות תוכניות כמה להוריד
 תהליך זה בטלוויזיה. מסך־איש' של אופייה את שינינו למשל,
 קרה מה שוכחים פעם ובכל מערכת־בחירות, כל לפני הקורה
בדמוקרטיה״. כ״פגיעה זאת מציגים פתאום שעברה. בפעם

 בדק־בית לעשות —.ואני פורת אורי — התחלנו שנית,
 בשעות לקצץ הסמויה, באבטלה לקצץ בעצם הוא הרעיון ברשות.

ברשות. העובדים מיספר את להוריד הנוספות,
״לפטר:״ לאמר: מתכוון אתה •
 אלא לפטר, לאו־רווקא, היא, המגמה בהחלט. לפטר, כן, כן,

מרצון. לפרוש מהעובדים לחלק לאפשר
הרעשניות? מההתפתחויות מבוהל אתה •

לא! מעולם מבוהל?
לפעילותך? יגיבו שכך צפית •

 לטפל אצטרך הראשון בחורש שכבר חשבתי לא לא. לא,
 הרריו, מנהל של מעזיבתו מאוד מצטער אני משברים. בכאלה
אורי עם ביקרתי מכבר לא מאוד. מכך הופתעתי לב־ארי. גירעון

 הבין, המערך קדימה. אותי לדחוף עשוי שקרה שמה מרגיש אני
 הליכוד הבחירות. את יכריעו ערי־הפיתוח של שהקולות כנראה,

 ששאול יבינו שבליכוד מאמין אני שנים. 10 לפני כבר זאת הבין
תושבים! מיליון חצי מייצג ערי־הפיתוח, בראש שעומד כמי עמור,

 מיגדל■ מועצת כראש מכהן אתה שנים כמה •
העמק?

 השקענו תעשייה, בו נוסדה מהפך: המקום עבר שבהן שנים, 10
 על ויכריז שמיר יצחק ראש־הממשלה יגיע הרביעי ביום בחינוך.

מועצה! עוד לא — עיר כעל מיגדל־העמק
סיכוייך. את יותר עוד יגביר בוודאי זה איחוליי. •
 ממשיך אני — הארץ ברחבי לרוץ מפסיק לא אני אבל כן,
ברק) (רפנה המרץ! במלוא
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שידור מיפלגות מיפלגות
לכ רשימת-המערך אבסורדי: מצב נוצר בעצם •
 המיזרחי, והציבור ערי־יפיתוח בנציגי משופעת נסת

 בנסיכים גדושה להיות עשויה הליכוד רשימת ואילו
ועוד. נתניהו בנימין בגין, בני מרידוד, דן —

 הקודמות בבחירות ניזכר אבל פסולים. נסיכים'אינם ראשית,
השביעיות! את עבר לא אחר נסיך אף בחרות:

מאו ״הצתה שמערך שקרה מה את מבנה היית •
חרת״?

 סוף־סוף מאוד. מאוחרת הצתה מאוחרת, הצתה בהחלט זוהי
 והם שלהם, אורודההצבעה את שינו שעדות־המיזרח שם הבינו

 לשום לנצח מובטח אינו השילטון בבחירות. התוצאות את שיקבעו
המערך. ברשימת שתתחרה רשימה שנרכיב מאמין ואני מיפלגה,

ברקן (דפנה

 זה מחמאות שפעו — ופורת לב־ארי — והשניים ברדיו פורת
זה. כלפי

 אני דראמתיות. התפתחויות כאלה שיהיו הערכתי לא בכנות,
מעוצמת־המשבר. מופתע
מוגברת? מפעילות אותך מרתיע זה •

לא!
 מוגדרת מתוכנית־הבראה חלק היא פעילותך •

ברשות?
 כבר שזה מכיוון אבל מתוכנית־הבראה, חלק היה לא שקרה מה
 שאוכל כדי העובדים, במיספר קיצוץ למען אפעל לקרות, התחיל
 עובדי־ ייאלצו לא כך אחרים. לעובדים תוספות־שכר לשלם

המת תוכנית״ההבראה של הכיוון זהו בחלטורות. לעסוק הרשות
ברק) (דפנה _ גבשת•


