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מ*ון!״,הד את להפעיל
 הכספי ממצבם להיחלץ כדי הקיבוצים עושים לא מה

 הקיבוצי. מהמיטבח שרותי״קייטריצג מספקים הם הקשה!
 יש בחודשי־הקיץ. ולאירועים לחתוגות בריכות משכירים

 תמורת לפעוטון, עירוניים ילדים המקבלים קיבוצים אף
ארוכה. עוד והרשימה חודשי, תשלום

 הארצי, הקיבוץ מזכיר רביו, עזרא אצל לברר ניסיתי
 בהשלמות״הכנטה עוסקים הצעיר השומר קיבוצי גם האם
בלבד. התק״ם בנחלת מדובר שמא או זה, ממין
 המצב בגלל הכנסות, הגרלת בתחום יוזמות הרבה היום יש

 כל את להפעיל אלא ברירה לנו נותרה לא שנוצר. הקשה הכלכלי
להג לרשותנו העומרים אמצעים לנצל כדי שלנו, היוצר הדימיון

הכנסות. דלת
מדבר? אתה יוזמות אלו על •

בקי וחוגים מועדונים בהפעלת עוסקים אנחנו החינוכי, בתחום
 למשל, כמו, לזה, מעבר מחשבות גם לנו יש עירוניים. לילדים בוץ

 אותם ולמלא ובתי־ספר בתי־ילדים של לא״מלאה תפוסה לנצל
מהסביבה. בילדים

 לאידיאולוגיה מסויימת בסתירה עומד לא זה •
שלבם?
הקי בעבר להתקיים. זה שלנו בסדר־העדיפויות הראשון הדבר

הת במיבנה שינויים חלו אבל אלה, בתחומים עסקו לא בוצים
להתעסק רצו לא בעבר אם הקיבוץ. של הכלכלי ובמיבנה עסוקתי

קיבוצים
 לנו ואין הייצור, על שולטת השיווקית הפונקציה היום במיסחר,

זו. כדרר ללכת אלא ברירה,
 מהמיסגרת יציאה של מגמה כאן רואה לא אתה •

הקיבוצית?
 הכל אוטרקי. כמשק מתפקדים לא אנחנו שנה 50מ־ יותר כבר

מע ואנשים קצרים, נעשים המרחקים צריכה. של פונקציה הוא
 חנויות־המיפעל. נפתחו סתם לא הרי כי במקור, לקנות דיפים
הציבור. מצד כזאת דרישה היתה

 העירוני הציבור הבאת אלא העיר, אל יציאה לא זו זאת, ומלבד
וסיגנון. רמה על שמירה תוף לקיבוץ,

 יוצאי־דוסן תחומים עוד על להצביע יכול אתה •
באחרונה? אליהם שפניתם

סק מאוד אנשים הקיבוץ. ייחודיות את להציע מנסים אנחנו
 לאתגר. נענים ואנחנו עובד, הוא איר קיבוץ, מהו לדעת רנים

 תיירים, גם ושולחים הקיבוציים הסמינרים את מנצלים אנחנו
 שפות, אותן שגורות שבהן לקיבוצים מסויימות, שפות הדוברים

כלכלית. תועלת מכך להפיק ניסיון כדי תוך
לבעיותיכם? פיתרון בכך רואה אתה •

 נובעות הרי שלנו הבעיות בלבד. ראשונה בעזרה כאן מדובר
זרובבל) (אורית בכלל. הישראלי המשק מבעיות
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ח: מיש דו פי ל
 זונוים שוי ההווים .,וק

מינאי!״ הוא ששמי
 ועם־ ,כחירות שוג יערכו בפברואר 28שב- זוכר בכלל מי

 המקומיות! המועצות וראשי העריס ראשי את יבחר ישראל
 המתמודדים הם התאריד את הזוכרים שהיחידים לי נדמה

בבחי עסוק עדיין עם־ישראל ראשי״הערים. תפקידי על
חודשיים. לפני שנערכו רות

 מיש הוא בפברואר 28ל״ גדולה בציפייה המחכה אחד
 עיריית ראש לתפקיד השלישית בפעם כבר הרץ לפידות,
 בתעמולת-הבחירות, חדש מושג המציא לפידות רחובות.

 מידרכה, על עוצר עירו, ברחובות הילד הוא ״מידרחוג׳׳.
 שאלות, שואלים מתחילה. והתעמולה תושבים, כמה אוסף

 כמה לפידות מיש את שאלתי אני גם אז מתווכחים. עונים,
שאלות.

 זה האם מיפלגת־העבודה. מטעם מועמד אתה •
 ממשלת־אז־ד שקמה מולד, לעומדים או לד, משנה
דות?

 היו ראש־העיר לתפקיד המועמדים שבעבר יודע אני לא. ממש
 חופשית, יותר גישה לי תהיה שלי, יהיה שר־האוצר אם — אומתם

חושב אני היום וגם נכון, לא שזה חשבתי אז אבל בי. תבחרו ולכן

 שני האם ונכשלת. פעמיים רצת כבר אתה •כי
מייאשים? אינם מרפים, אינם כישלונות

 פעמים שמונה רץ בגין מנחם בו. להיתלות גבוה אילן לי יש לא.
כראש־הממשלה. שנבחר עד

פעמים? שמונה לרוץ מוכן אתה גם אז •

גחירות
שדוו אנשים הרבה יש שלי. האחרונה הפעם שזו החלטתי לא.

 ראש־ שלתפקיד חושב אני בעיניהם. חן מוצאת שלי העקשנות קא
 הרבה מוניציפליים בעניינים מתעסק שאתה בכר יתרון יש עיר
בהת מועיל כמובן וזה מתרחבת, שלו ההיכרויות קשת גם זמן.

מודדות.
 בינך שעברה בפעם בקולות ההפרש היה מה •
כראש־עיר? שנבחר הר־מלד, יהזקאל לבין

קולות. 2500
 בכנסת, מסא״י סיעת כמזכיר שימשת בעבר •

 אבן. אבא שר־החוץ, לישבת מנהל היית ואחר-בך
קטנה לא רחובות עיריית כאלה, תפקידים אחרי
עליה
 ראש-העיר לישכת מנהל גם הייתי שהזכרת התפקידים אחדי

 העיר ראש להיות בשבילי, מעניין. מאוד תפקיד היה וזה תל־אביב,
 הבאה בשנה נחגוג אבחר, אם ממש. משאת־נפש היא נולדתי שבה

.50 אחגוג ואני שנה, תחגוגססז רחובות יום־הולדת.
 האם מתל־־אביב, צ׳יץ׳ את בצד לרגע נשים אם •

לראש־עיר? מתאים שם הוא ״מיש׳׳
 זה, את זוכרים הורי רק היום אבל מיכאל, הוא האמיתי שמי
 בס־ מדריד על־ידי 10 בן כשהייתי לי ניתן ״מיש״ השם כנראה.

שמי) (דניאלה היום. עד איתי והוא חנות־העולים,

ל ג רו ליפשיץ: ה
 אופטימיות נדנד׳, ״שבע
ב ר ו ב ס נ ״ ו ! ס י נ ב

 תור כמובן, הגיע, ועימה לסיומה, סוף־סוף הגיעה 1988
 '88 גם שמחה, היתה לא שבוודאי תשמ״ח, כמו הסיכומים.

 בשיאה, האינתיפאדה חלושה. ענות בקול הסתיימה
 בתוכה. ומפולגת בעולם מבודדת ישראל התחזיות. למרות

כולו. העולם את פוקדים אחרים ופיגעי״טבע רעשי״אדמה
 יהיה מה לברר כדי ליפשיץ, הרצל לאסטרולוג פניתי

 מתי האחדות, ממשלת לנו תביא מה הבאה. בשנה גורלנו
 והאם בכלל, אם המייוחל, הפיחות סוף־סוף, יתבצע,
הגשם. ייפסק
 ועד ממאי־יוני כלכלית מבחינה חיובית מגמה צופה אני

 המדינה שידעה ביותר החיובית התקופה תהיה זו נובמבר־דצמבר.
 התחזיות כל למרות אומר אני זה ואת האחרונות, השנים 40ב־

המומחים. של השחורות
מדינית? מבחינה ומה •

 מכסימום מאי־יוני, עד אותנו ללוות ימשיכו ביטחוניים מתחים
 קיצוניות. התרחשויות יהיו בלוב שקט. צופה אני אחר־כך יולי. עד
 בשילטון. יישאר לוב, שליט קד׳אפי, מועמר אם בטוח לא

 אני אלה מדינות בשתי בירדן. ג. צופה אני קיצוניות התרחשויות
מוחלט. אי־שקט צופה
והאינתיפאדה? •

יותר. לא אבל יוני, עד תימשר
החדשה? לממשלת־האחדות באשר ומה •

תחזיות
 הארמונית, בצורה תתפקד היא יציבה, ממשלה תהיה זאת

רואי־השחורות. כל להפתעת ושוב,
אש״ך? עם משא־ומתן בכוכבים רואה אתה •

 השנה במהלו לא לפחות שום־דבר. יתפתח לא הזה בכיוון
לצפות. יכול לא אני רחוק יותר הקרובה.

ממשלת־האחדות? לנו תביא מה אז •
 וכסף בלב אופטימיות לפרט, וגם למדינה גם כלכלי שפע

בכיס.
 הבאה השנה גם האם אסונות־טבע? לגבי ומה •

בהם? משופעת תהיה
 להתבטא יכול וזה לפענח, יהיה שקשה התפתחויות הרבה יהיו

רבים. בתחומים
ספציפי? יותר להיות יכול אתה •

מפתיעות. התפתחויות יהיו אלה אבל לא,
תחזיותיך? התגשמו האם ׳?88 לגבי ומה •
 בוש, ג׳ורג על הימרתי נמרץ. בדיוק התגשם שאמרתי מה
 תהיה ושזו הממשלה, את ירכיב שהליכוד גם אמרתי צחקו. וכולם

 אני עיראק־איראן. מילחמת סיום את גם צפיתי ממשלת־אחדות.
 לא איך הישראלי לביון תלונות היו כי הזאת, התחזית את מציין
זרובבל) רית1(א המילחמה. סיום את צפה


