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 1988 כי באחרונה קבע הבריטי המטאורולוגי השרות
 אולי האחרונות. השנים 100ב״ ביותר החמה השנה היתה

 אימה התיאורים כל שלפי בלונדון, הדברים את רואים כן
 קוטל־ אינו שלנו הנוכחי החורף אבל קשה. מחורף טובלת
 המטאורולוגי, השרות מנהל יפה, משמואל ביקשתי קנים.
הסברים. כמה

 העולמיים המודלים להתחממות. סימנים עריץ אץ בישראל
 תהיה כדור־הארץ של הצפויה שההתחממות כך על מצביעים
 לקר שמתקרבים ככל במימדיה ותקסן ותלך בקטבים, מירבית

המשווה.
 כחממה, פועל זה גדלה. באטמוספירה הפחמו־הררחמצני כמות

 ולכו, האדמה, התקררות את ובולם קרינת־השמש את מעביר
כדור־הארץ. מתחמם דדחמצני, בפחמן הריבוי בעיקבות

באיזורנת ההתחממות קצב מוערך ואיך •
 השנים 50ב־ מעלות שתי של בהתחממות מדובר שלנו באיזור

 8־7ל־ בחורף ההפרשים יגיעו הקטבים שבאיזורי בעוד הבאות,
שנתי. בממוצע מעלות
 אפשר איך כל־כך, קטנים בהפרשים מדובר אם •

אירופה? את שפקד החם החורך את להסביר
 אלא אחת, בעונה או אחד בחודש עוסקת אינה הסטאטיסטיקה

 הגשמים כמות לדוגמה: וירידות. עליות יש ארוך. לטווח במגמות
 לא עדיין זה אבל ,10ב־* האחרונות השנים 30ב־ גדלה בישראל

 שנות־ של קיומן בין סתירה כל אץ שנות־בצורת. היו שלא אומר
הגשמים. כמות ועליית שנים כמה מדי בצורת
 לגבינו משמעותי, שינוי צופה לא אתה אבל •

לפחות?

מזג־האוויר
 הנושא את חוקרים אנחנו אבל משמעותי. בשינוי מדובר לא

 ואנשי־ המטאורולוגי השרות מאנשי המורכבת קבוצה, הקמנו ואף
מהאקדמיה מדע

מתמקדים? אתם נושאים באילו •
 מיפלס גובה ההתאדות, מישטר הגשמים, מישטר על ההשלכות

 שלהם הנפח מתחממים, כשהמים ובכמה. יעלה הוא האם מי־הים,
פני־הים. לגובה הנפח גידול בץ הקשר מה לבדוק צריך גדל.

הנוכחית? השנה את מגדיר היית איך •
 דהיינו החורף, של המרכזית שבתקופה חזינו נובמבר בתחילת

 בממוצע 10* של ירידה תהיה ובפברואר, בינואר בדצמבר,
 סוף־השבוע של התחזית את שקרה. מה בדיוק וזה לעונה, הגשמים
 כשאנחנו אבל שעבר, השלישי ביום עוד במדוייק חזינו האחרון
זרזבבל) (אורית טובה• מילה אומר לא אחד אף צודקים
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 השר־ חגג תל״אביבי, בבית־מלון שעבר, השלישי ביום
הראשון. המארוקאי כשר מימיו את אדרי רפי בלי־תיק

 לשרים הקרדיט איפה אדרי, את שאלתי הכבוד, כל עם
 הטרי והשר אבו״חבירה אהרון לוי, דויד המארוקאיים

דו־עי! אריה
 כל כמו אבל, איש, 500 עור עם המינוי את חגגתי אומנם אני

 המערבית, העדה אירגנו האירוע את מהמן. הייתי אני גם האתרים,
יוצאי־מארוקו. של הלאומית והאסיפה יוצאי־מארוקו, ברית
הראשדן״? המאדוקאי ״השר התואר לגבי ומה •

במיפלגתיהעבודה. הראשון לשר היא הכוונה
 המארו־ העדה כמייצג עצמך את רואה אתה •

בממשלה? קאית
 גלויות, 70 של מיזוג כאן יש ישראל. כלל את מייצג אני

 מתאם אני תפקידי במיסגרת בה. ולהיבנות לבנות לארץ שהגיעו
 ועדות־שריס 10ב־ יושב אני הקואליציה. לבין הממשלה בץ

 התיאום נושא את היכדתי עכשיו עד התפקיד. את להכיר ומתחיל
לומד. עדייו ואני הקואליציה, מכיוון
בהם? להתעמק מתכוון שאתה תחומים יש •

ממשלה
 החברות במכירת שתה בוועדת־שרים השתתפתי הראשון ביום

 הכל אבל אותן, למכור שצריך מדברים שנים כבר הממשלתיות.
בעצלתיים. הולד

 המשק. מיבנה בשינוי שקשור מה בכל לטפל מתכוון אני
 תוכניות הרבה להכין אפשר והסירבול. חוסר־היעילות הכפילויות,

 יסודי שינו־ שיתבצע לפני יעזור לא רבר אכל מפוארות, כלכליות
 ולביורוקרטיה, לכלכלה פיתרון יהיה לא זה שינוי ללא המשק של

 את ובכלל מישרד־־המפשלה, מיבנה את לשנות היא והכוונה
הקיימת. התפיסה

המארוקאית? העדה עבור לעשות בדעתך ומה •
 כל עם נפרדת. במיסגרת יהיה אחד שכל כדי לארץ באנו לא

 דדך למצוא וראשונה, בראש צר־ר. לפנינו, העומדות הבעיות
ח שבהן והשכונות, ערי״הפיתוח בעיית את ולפתור גלויות למיזוג

 את מכיר אני משם, שבא כמי מארוקו. יוצאי של לא־מבוטל רוב
זחבבלו (אנריוז הרקע•
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 חברי־ לכל שלח דויד מתי רשות״השידור מליאת חבר
 ״קצייה״ והאזנה, צפייה קבוצות להקים הצעה המליאה

 הסלקטיבית דעת־הקהל על כתשובה האוכלוטיה, מקרב
 בעיתונים, אישיים טורים הכותבים עיתונאים, קומץ של
 ובמטרתם, בהיקפם מוגבלים טקרי״האזנה״וצפייה על וגם

 ופו־ פירטומאיות מיסחריות, יוזמות על־פי המתבצעים
לדבריו. חד־צדדיות, ליטיות

 לחברי שלחת שלך ההצעה שאת מבינה אני •
 קרה מה חודשיים. לפני כבר מליאת־רשות־השידור

תגובות? יש מאז?
 תמיכה, הביע נרקיס עוזי תמיכה, הביע ידלין אהרון כן. בהחלט

ולשכנע. האנשים עם לדבר ממשיר ואני התלהב, נדב אמנון
 אנשים מציע? שאתה בקבוצות־הצפייה יהיה מי •

מיקריים?
 מדומים. מומחים ולא אמיתים, מומחים לא באוכלוסיה. קבוצות

 תושבי פעם האוכלוסיה. מקרב צופים של נציגויות למצוא צייר
_ פעם ערביים, תושבים פעם מסויים, איווה תושבי פעם גדולה, עיר

חודשים. כמה כל הצוותים את להחליף כדאי אחרת. קבוצה
אוה הם מה יגידו הם לך? יגידו הם בעצם ומה •
בים.

הט כיצד מביו לא אני לדעת. רוצה שאני מה זה מאוד. טוב
 לא גדולה, כל־כך היא דעת־הקהל על שהשפעתם והרדיו, לוויזיה

הקהל. עליהם חושב מה יידעו
״שו־ את לראות רוצים שכולם שיסתבר ונניח •

שידור
 ציטוט״. ״סוף את לראות רוצה לא אחד ואף שלת״,

״שו הזמן כל לקהל לתת לעשות? מציע אתה מה
ציטוט״? ״פוך את ולהוריד שלת״

 אבל להוריד. צריו אולי ציטוט, סוף את אוהב לא אחד אף אם
 כאלה ויהיה ציטוט, סוף את שיאהבו כאלה שיהיו מניח אני

 מה בדיוק לעשות שצריר אומר לא גם אני שושלת. את שיאהבו
 במה להתחשב צורך רואה בהחלט אני אבל אוהב. שהקהל

 סוף־ תדע, רשות־השידור שהנהלת חשוב בעיקר חושב. שהציבור
יחליטו. — בזה ההתחשבות כמות על חושב. הקהל מה סוף,

ורו נוראות, הן שהחדשות חושב הציבור אם •
 מה לשמוע, או לראות, נעים שלא דברים שם אים

הזה? המידע עם תעשה
 מדי. יותר הרבה זה שעה בכל ברדיו שהרשות חושב אני אישית,

 שהוא מה רק לציבור לתת צייר לא אולי ואומר, חוזר אני ושוב,
שמיו (דניאלה רוצה• הוא מה לדעת מאוד כדאי אבל רוצה,




