
 התושבים את ייצגו כמותו שאנשים הזדמנות
 להתמודד נצטרך ועכשיו קודמות, בתקופות

ונוסייבה." חוסייני עם
י חג  שאני ״ברור (מערך): מרום •

 ואין אישי באופן לא הגלריה, את מכיר
 בעייה לי אין אישית. להעדפה רלוונטיות

 בשבילי אש״ף. עם המזוהים אנשים עם לשבת
 בשטחים נציגים של בחירה ליכולת התנאי

ישיר." באופן בטרור עוסקים שאינם היא
 לאפשר ״צריך כחן(מערך): רענן •

 רוצים. שהם מי את לבחור השטחים לערביי
 סניורה, נוסייבה, פרייג', להתערב. לנו אל

 בעייה לי אין ירצו. שהם מי כל חוסייני?
 גם אש״ף, אנשי גם שייבחר, מי כל עם לשבת

 בעלי אנשים להיבחר יוכלו לא אבל חמא״ס.
בישראל.״ כמו ביטחוני, או פלילי עבר

 מעריף ״אני ברעם(מערך): עוזי •
 לו שתהיה ומקווה יבחרו, שהפלסטינים מי את

 הפורמלית ההנהגה את מכיר אני אוטוריטה.
 אל־ פייצל אבו־רחמה, סניורה, חנא —

 עם בעייה לי אין נוסייבה. וסרי חוסייני
 אפשרות זו חמא״ס אש׳׳ף. עם המזוהים אנשים

אח לא שייבחר, מי כל עם אשב מאוד. רעה
נציג.״ אף רים

״שייב־ בר־זוהר(מערך): מיכאל •

 מי שכל לי ברור הנציגים. את מכיר לא
 אש״ף. אישור את לקבל חייב יהיה שייבחר

 שהם לי ברור כי הבחירות, נגד בעיקרון אני
אחד." דבר על רק לדבר ירצו

 מעדיף ״אני מצא(ליכוד): יהושע •
 שורשיים, מקומיים, פלסטינים שייבחרו

 גפנם תחת לשבת שלמדו מעבדי־אדמה,
 את סימלו זו ושבישיבתם תאנתם, ותחת
 אליאס איתנו. משותפים חיים לחיות רצונם
 זה ייבחרו דומיו או הוא ואם טוב היה פרייג׳

 אש״פיסטים הם ונוסייבה חוסייני טוב.
 רוצה הייתי לא כאלה מסיתים. מקוממים,

 פרייג׳ את שיתמודדו. רוצה הייתי לא לראות,
 לחיות שירצו רבים שיש מניח ואני מכיר, אני

נשב." לא חמא״ס עם בשלווה. איתנו
 ״אני גולדשטיין(ליכוד): פינחס •
 שיתוף־ של מגמה בעלי אנשים שיהיו מקווה

 איש שהוא עצמו על המעיד אדם כל פעולה.
 עם שיתקיים במשא־ומתן מקום לו אין אש״ף,

 נוסייבה, חוסייני, פרייג', מדינת־ישראל.
 אני מהם, אחד אף מכיר לא אני סניורה?

 ועם ושומרון מיהודה חברי עם מסתדר בקושי
בישראל." ידידי

 יהיו ״לא (ליכוד): גדות •גידעון
 קצובר. בני שייבחר מעדיף והייתי בחירות,

 אני טריפה. וזו נבלה זו חמא״ס? או אש״ף
 שיטפל ראש־עירייה לבחור שחובתם מאמין

יומ קיומיים סוציאליים, עירוניים, בעניינים
אדם כל כמו עלי מקובל פרייג' שלהם. יומיים

 חוסייני, האפשר. ככל אותנטיים נציגים חרו
 וכר עלי, מקובלים פרייג׳ סניורה, נוסייבה,

 שייבחר מי כל האינתיפאדה. מנהיגי גם
 בבית־ יושב לביטחון שמסוכן מי עלי. מקובל
 איתם אשב חמא״ס אנשי ייבחרו אם הסוהר.

גם."
 רוצה לא ״אני דמון(מערך): חיים •

 רוצה הייתי נכון. לא זה לשמות, להיכנס
 בנד המכירים פרגמטיים אנשים שייבחרו

 במיקרה לטרור. והמתנגדים דינת־ישראל
 אנשי הרע במיקרה אש״ף, אנשי ייבחרו הטוב

 טובה הכי התיקווה למיניהם. וחמא״ס ג׳יבריל
 שייבחרו היא כרגע הישראלי השילטון של

 את שמשלה מי המרכזי. הפלג אש״ף, מזוהי
 אם טעות. לו יש חו^בי־ציון, שייבחרו עצמו

 בעייה. תהיה לא לי אש״ף, מזוהי ייבחרו
 איתם. נדבר ייבחרו, אם — לחמא״ס באשר

 מדינת־ חיסול על לדבר ירצו הם אם אבל
 לא אבל לדבר, מי עם יהיה אולי אז ישראל,

לדבר." מה על יהיה
 מתנגד ״אני לנדאו(ליכוד): עוזי •

 מוכן שהיא, כפי לתוכנית מתנגד לבחירות,
 אנשי על מדובר אם מוניציפאליות. לבחירות

 נוסייבה סרי דם. ששפכו אנשים אלה אש״ף,
 לא־ בנוגע אחרים של בכתב־אישום מופיע
 הוא טוב, לא חוסייני בסדר. הוא פרייג׳? ש״ף.

 כספים מקבל סניורה באיזור. אש״ף מבכירי
 כמו הוא לאש״ף חמא״ס בין ההבדל מאש״ף.
 המרטש. לג׳ק מבוסטון החונק בין ההבדל
המטרה.״ אותה לשניהם רוצחים, שניהם
 בטוח ״אני ריבלין(ליכוד): רובי •
 תעודת־ בעל מישהו שייבחר אעדיף לא שאני
 מעדיף בחירות, בעד אני ירושלמית. זהות

 לראות רוצים שהתושבים נציגים שייבחרו
 לשמות. להיכנס רוצה לא המנהיגות. את בהם
 מאירגוני־ באחד פעיל שהוא אדם ייבחר אס

 מסוק על יועלה הוא היום באותו הטרור,
 אותו שיביא הראשון לנמל־התעופה ויילקח

 בהחלט הוא פרייג׳ לבנון. או אלג׳יר, לתוניס,
 אליה לא אבל מתכוון, אני שאליה דמות

 את ולהיבחר. לבחור שיילכו מי מתפללים
אישי.״ באופן מכיר גם אני פרייג'

עדיין ״אני עמור(ליכוד): שאול •

 לטרור עוזר או תומך שאינו ובתנאי אחר
 למעלה הזה הגוי עם חיים אנחנו ולאלימות.

 שהוא עליו לומר אי־אפשר שנה. 20מ־
 הוא עוד כל בסדר, הוא אבל ציון. מחובבי
 בצורה כראש־עירייה תפקידו את ממלא

יעילה.״
דן  מתעסק ״אני (ליכוד): תיכון •

 הבחירות בעניין כלכלה. שנקרא קטן בנושא
 סיכויים בחובה הטומנת גולמית הצעה יש

 לא אני המועמדים. מי יודע לא אני וסיכונים.
 על בל1מק שלא אחד מועמד שיהיה מאמין
 מי עם תדבר שהמדינה מניח אני אש״ף.

שייבחר״.
חי צ  נגד ״אני (ליכוד): הנגבי •

האינ מוגרה לא עוד כל בשטחים, בחירות
 אחר־ מהארץ. גורשו לא ומחולליה תיפאדה

האו בהסכם שתומר מי כל שייבחר כך
טונומיה.״

 רוצה ״הייתי איתן(ליכוד): מיקי •
 בבחירות. מאמין לא אני ייבחר. שלווינגר

 נבחר שהוא לעובדה יש משמעות איזו פרייג׳?
 כדאי שאולי שהודיע וברגע כראש־עירייה,

 המשא־ לתקופת האינתיפאדה את להפסיק
 את ושינה מאש״ף, הבהרות קיבל הוא ומתן,

מעלות?" 180ב־ עמדתו
 בקי לא ״אני גרופר(ליכוד): פסח •

 להיבחר צריכים הבעיות. אחת וזו בשמות,
 נוסייבה, פרייג', להנהיג. היכולים מנהיגים
 יוכלו לא הם לדעתי חוסייני? סניורה,

להנהיג."
 בקי לא ״אני מילוא(ליכוד): רוני •

 לא חוסייני? סניורה, נוסייבה, פרייג', בשמות.
 עם אשב העדפות. לי אין מהם. אחד אף מכיר

אש״ף." חברי ושאינם שייבחרו מי
 ״אני (ליכוד): בן־אלישר •אליהו

הבוחר." אני לא כי לענות, יכול לא
 ״אינני (ליכוד): אולמרט •אהוד

 אנשים שייבחרו רוצה אני שמות. לתת רוצה
ישראל." עם שלום לעשות מעוניינים שיהיו
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 ממנהיג יותר מנירם רא המסת חברי חב
 מביח־לחם ,בר״ג אליאס • אחו פלסטיני

 סלם על נמעט מקובל ששמו היחיד הוא
״בחר לא שלווינגר מבינים בליכוד גם

 שמות נזרוק אם שמות. לזרוק טעם אין מוקדם
 מיקשה אינו אש״ף אחרים. שמות יוציאו הם

 המתון. עוד הוא ערפאת של השבט אחת,
 וזה קיצוניות וזה דת זה אחר. סיפור זה חמא״ס
טרור."
 מצפה ״הייתי וייס(מערך): שכח •

סנ גם סביר. נראה פרייג׳ חדשים. לשמות
 נפגשתי סניורה עם ואחרים. חוסייני יורה,
 נאמן פלסטיני שהוא יודע אני פעמים, כמה

 אותם, מכיר לא אני אבל אש״ף. את ומייצג
 כל־כר לא גם ומיפגשים ערביסט לא אני

חשובים.
פוטנ בחובו טומן הארוך, בטווח ״חמא״ס,

 שלי כוס־התה לא זה סכנה. של גדול ציאל
שלי.״ התיאולוגיה בום ולא

 לי מפריע ״לא פרץ(מערך): עמיר •
 אש״ף. עם המזוהים כאלה יהיו שהנבחרים

 המקורבים גורמים שייבחרו מעדיף הייתי
 רוצה הייתי ופחות חילוניות, שמאל לתנועות

 הלאומניים. הדתיים הגורמים התחזקות את
סנ נוסייבה, את יורד סדר לפי מעדיף אני

 אני פגשתי. סניורה את וחוסייני. פרייג׳ יורה,
תוניס." עם מתואמים שהם מזה מוטרד לא

ה מיכ  שם ״כל (מערך): גולדמן •
 וגם לאיש גם כפול נזק יגרום מראש שנקבע

 נציגות כל בציציות. אבדוק לא לתוכנית.
 הנבחרת הנציגות היא בשטחים שתיבחר
לבחי שהסכמתי ברגע מתכוון. אני שאליה

עלי." מקובל שייבחר מי כל רות,
 הייתי ״לא (מערך): גור אפריים •
 רוצה לא אני שמות, על להצביע רוצה

 להכשיל יכול זה אצלם, בתהליך להתערב
 קיימתי לא אישית, אותם מכיר לא אותם.
 אנשים יהיו אם גם לדבר מוכן איתם. מגעים

שייבחר מי כל בשטחים. אש״ף את המייצגים
ייבחרו.״ אם חמא״ס, גם —
 ״לא (מערך): שיטרית שימעון •
 עדיף. כמובן פרייג׳ אנשים. של שמות מכיר

הקי על יחסית עדיפים ונוסייבה חוסייני
בבחי אבל הפונדמנטליסטים. למשל צוניים,

 ידועים שאינם אנשים להיבחר יכולים רות
החמצנו המאוזנים. למתונים שייך פרייג׳ לנו.


