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במו אותי שם הגורל מושבניק. הייתי
עולש. שב

 ארצה, אותי שהביאה האוניה מאותה
שו למקומות לאופקים, אנשים הגיעו

נים.
 לא אני שהתמרדתי. הוא שקרה מה
 כזה נהר הם שהחיים שמאמינים מאלה
ברור. הכל שבו ומשעמם, ארוך

הפו במערכות בעצמי מאמין אני
במער בעצמי מאמין לא אני ליטיות,

הבינאישיות. כות

נוס: שיגעון •

בדיניץ. בגלוי תמך הוא מאוד.
 הדוק קשר היה במערכת־הבחירות

שחוש למה בניגוד שימעון. לבין ביני
 יומיומית, מעורב היה לא הוא בים,
 של השבועות שלושת במשך לא. ממש

הס לא בטלוויזיה תשדירי־התעמולה
 פוליטית אישיות אף ממני, חוץ תובבה,

 ביקר שימעון ההפקות. בשטח אחת
 שבהן לפעמים פרט בלבד, פעמיים

פעמיים. ביקר ורבין להופיע, כדי הגיע
 מלאי רבים, פתקים לי יש מוזר,
שנב־ פתקים אלה עבודתי. על שבחים

מהתמונה...״
שגי מאוד הרבה עשה ימעון **ץ
* האחרון. בזמן אות /

 של היקר המחיר את כיום משלם אני
הג עייף. מרגיש אני המערך. כישלון

 אם בפוליטיקה, ריפיון של לנקודה עתי
 פעם למעלה, אתה שפעם לומר נהוג כי

למטה.
מו שלושה שהיו בכך התחיל הכל
 של מטה־דהסברה ראש לתפקיד עמדים

 ואני. דיניץ שימחה שחל, משה המערך:
 ראש־ להיות שרצה מפני סירב, שחל
בכך. רצינו ואני דיניץ בכלל. מטה

 ההתמודדות המיפלגה על נחתה אז
 הנהלת־הסוכ־ יושב־ראש תפקיד על

 אלי פנה שימעון ואז זכה, דיניץ נות.
בבחי מטה־ההסברה לראשות בנוגע
רות.

 יפחדו השרים שרוב אז אותי הזהירו
 את שצפו מפני במערכה, להשתתף

בבחירות. המערך כישלון
 זאת אישי? קידום בכך ראיתי האם

 במוקד־המו־ להיות של תקופה היתה
 לאחור, בניתוח גם העניינים. של קדים
 טעות היתה זאת אם לומר יודע אינני

מצירי.

 בכל מוקף הוא כושר־שיכנוע־עצמי. לו
 עצמו את ומשכנע כאלה, יועצים מיני
 לו מספרים הם לו. מספרים שהם במה

לשמוע. רוצה שהוא מה בדיוק
 מערכת־הבחירות את לרכז ההחלטה

 היתה לא שימעון סביב המערך של
או שהצגתי תוכנית, הכנתי אני שלי.

 לפני שעות שלוש במשך בפירוט תה
המ בבעיות התמקדתי כולה. ההנהגה

 את להבליט ובצורר כור, בבעיות שק,
המיפלגה. של הביטחוני הקו

 לשימעון נתתי יום־הבחירות בצהרי
 את שיקפו אלה בידי. שהיו הנתונים את

 מאוחר שעות כמה שהתברר כפי המצב,
יותר.

 הגיב הוא לבד. ואני, שימעון ישבנו,
קשה. נורא

 לפנות־ וחצי 1 בשעה כן, לפני לילה
 מדסימה כהן סטיב אליו טילפן בוקר,

 המערך). למען שעבדה (חברת־הסקרים
 על הראו לשימעון שמסר הנתונים

 הנתונים הפיגוע. אחרי שהסתמן הפסד
 שלום, — הלכנו שעליו שהקו הראו

 התמוטט. — הערבים עם הידברות
באמ נוק־אאוט כאילו היה הילדה רצח
|רב.5ה< צע

בטו ״אתם סטיב: את שאל שימעון
הנתונים?..." שאלה חים

 עצבי־ברזל. לו שיש ייאמר לזכותו
חסר־תקנה... אופטימיסט הוא

בת למערכה שנכנסתי היא האמת
האח בשבועיים דווקא קשה. חושה
וא להשתפר. הרגשתי התחילה רונים

הקשה. התקופה חזרה הפיגוע חרי
האכ תיקו. על עבדתי מההתחלה

 לא מימ״ד אחרים: מכיוונים באו זבות
 כ־יא הערבים אחוז־החסימה, את עברה

 עליתי התוצאות, בלילה כשנודעו זבו.
 לא דן, במלון שימעון ישב שבה לקומה
 — מפסידים שכאשר שירגיש רציתי
אותו. עוזבים כולם

 הלפני־אחרונה השיחה היתה זאת
מהתמונה. יצאתי מאז בינינו.

 הוא — מדי מריר אשמע שלא
 השיחה מאומה. לי חייב לא בעצם

 שהוא שבחים כללה בינינו האחרונה
מערכת־ההסברה. ניהול על לי חילק

 זאת קשה. במצב־רוח אז היה הוא
להמ אם התלבט שבה התקופה היתה
לא. או שיך

 לכניסה בחריפות אז התנגדתי אני
 נוצר לא חודשיים, כבר מאז, לממשלה.

קשר. שום בינינו
 אותי ימנה שבכל־זאת קיוויתי האם

 לא שלי המועמדות כשר־החקלאות?
 כל ברקע היה זה לפתע־פתאום. עלתה
הזמן.

 לי הבטיח לא שימעון ברור: שיהיה
 היתה פעם אבל שר, להיות מעולם
 כשנכנסתי בלתי־מחייבת, שיחה בינינו

 והוא מטה־ההסברה, כראש לתפקידי
 מבטיח אני ״ניסים, רמז: כאילו לי, אמר

בהנהגת־המיפלגה...״. ריענון
זאת. הזכרנו לא מאז זהו,
הת־ ראשית כן. אכזבה, היתה זאת

 את אחרי־כן שביקרו שרים, בידי תבו
 בקולי־קולות. המערכה

מה נראה. שאני כמו פתי לא אני '
 יותר או פחות שיהיה ידעתי התחלה

 כל הליכוד. לבין המערך בין תיקו
כך. על הצביעו בידי שהיו הנתונים

 בדיוק הנתונים, כל היו לשימעון
יש בעיה: לו יש מה? אלא לי. שהיו כפי

וש לממשלה, שנכנסנו מכך אכזבתי
 הכוח לשימעון היה שלא מכך — נית

לרענן•
 פוטנציאל עצמי ראיתי אישית,

ביצועי. לתפקיד
 בין שהייתי חושב אני אופן, בכל

 את ברצינות שקל ששימעון האנשים
שר. לתפקיד מועמדותם

 )10 סעסזד (המשך
 בחיי-המישפחה. בבית, כרוך צורת־חיי

 אחליט מעריך, אני הקאריירה, בתחום
 זה האישי. בתחום מאשר יותר מהר

יותר. קל לי נראה
 להתלבט. הנהנים מאלה אינני לא,
 נחליט אם הבית. את עזבה כבר אשתי

ניפרד. — סופית להיפרד
 פאטאליסט אני בגורל? מאמינה את

 בפוליטיקה האישיים. לחיי הנוגע בכל
להשפיע. יותר יכול אני —

 במע־ מדובר התחומים שבשני נכון
מדו האישי בתחום אבל רכות־יחסים,

לה יכול קשר. יותר, מורכב בקשר בר
 חוסר־ מאחריות, בריחה שזאת יות

 למשל, אבל, כישלון. עם התמודדות
פוליטיקאי, הייתי שלולא לי ברור

יצאתי ההפסד, ״מאז

בצבא זווילי
ליח...* לעבור לחיים לתת .לא

 על התמודדתי שלא טעות עשיתי
 הייתי ההתמודדות בעת בכנסת. מקום

לר נכנס שהייתי פופולריות, בכזאת
בעיות. כל ללא שימה

 לשום בי תמך לא מעולם שימעון
 דיניץ עם בהתמודדות להיפך: תפקיד.

 הסוכנות הנהלת יו״ר תפקיד על
 אי־ להיפגש וביקשתי אליו, טילפנתי

 לך לומר ״באתי לו: אמרתי בפגישה תו.
מתמודד." שאני

 הייתי בי, נועץ היית ״אילו ענה: הוא
 מכיר אני אבל תתמודד? אל לך: אומר
מחליט...״ אתה שכאשר ויודע אותך
 פעיל יהיה ששימעון חשבתי לא

 הערכתי בסוכנות. במערכת־הבחירות
הופתעתי לתמונה. מחוץ יישאר שהוא

)1988(במסיבה אמיר שלומית
בלנאן סתם

 שלומית הצמרת ונמנית ך*
 בן־ בנמל־התעופה נעצרה אמיר 1

 זה — מפאריס ארצה שובה עם גוריון
הס השיחות בכל מישפט־המפתח היה

האחרונים. בשבועיים לוניות
״ה על אנשים מאות ידעו לפתע

לדוג שלהם שהקשר אחרים, מעצר״.
 סתמית, באמירת־שלום מתבטא מנית
בלוד. התקרית על פרטים לספר ידעו

 סיפרה זרה חברת״תעופה של דיילת
 שח־ אהורה, דוגמנית הטובה, לחברתה

 בנמל־הת־ נעצרה אמיר שלומית ברתן
חמור. בחשד המישטרה, על־ידי עופה

 התקשר בנמל, העובד איש־ביטחון,
 שהדוגמנית וסיפר מידידיו אחד עם

 לחקי־ היחידה על־ידי לחקירה נעצרה
בק מישטרת־ישראל, של רוית־הונאה

 מישטרתית בפרשה למעורבותה שר
 אי־ עליה ושהוטל בחקירה, הנמצאת

פול.
 הבידור בתחום העוסקת עיתונאית

עצו שאמיר לספר ידעה כבר והחברה
באברכביר. רה

 חלקם פרטים, נוספו ביומו יום מדי
דברי־אמת. מיעוטם רסיסי־רכילות,

בעי מופיעים החלו השבוע במהלך
 מישטרתית חקירה על דיווחים תונים
ובאחד מס־הנסיעות, טפסי זיוף בעניין

 ש״דוגמנית־צמרת" נכתב העיתונים
בפרשה. מעורבת

 כשהתחילה האחרונים, בימים רק
 שלדוגמנית הסתבר להתבהר, הפרשה

זו. בפרשה ורגל יד יש הפופולרית

עיגייס
עצובות

 האירו לא האחרונות שנתיים ^
הע ילידת ,38ה־ בת לדוגמנית 1 1

שבנגב. נתיבות יירה
האח השנים 15ב־ שהיתה אמיר,

 בארץ, המובילות הדוגמניות בין רונות
 קיצוניים משינויים לסבול התחילה

 שיככה כאבה ואת שלה, במצבי־הרוח
 תצו־ של מארגנות אלכוהול. בעזרת

 בגלל איתה, לעבוד מיעטו גות־אופנה
 שלה וההתפרצויות התקפות־הזעם

האחרות. הדוגמניות וכלפי כלפיהן
 לאהבת־ סמל שהיתה הבחורה,

 של תקן על היתה ושתמיד החיים,
 בת־ רבים חוזים איבדה ליצנית־חצר,
חום־האופנה.

 בתחום אמונים לה ששמר היחיד
 פרוביזור, עודד המעצב היה המיקצועי
 שלו. כדוגמנית־הבית אותה שהעסיק

האירועים בכל הופיעה מצידה, היא,




