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ד, יואב •  ״יש אלקטרוניקה: טכנאי ז
 שהוא מה אחר, מצד למטבע. צדדים שני

 שואף הוא בלבד. שלו לטובתו זה עושה
 זה שני: מצד קיצונית. למדינת־דת להגיע
 בתקופה הערבים את להפחיד קצת בסדר
 מילואים, שם עושים הרי אנחנו כזאת.

אותם.״ ומכירים

 ״הוא מורה: חיימוביץ׳, נורית •
 אלימות, נוקט הוא שלילית. מאוד דמות
 טוב אנטי־דמוקרטי. והוא הנוער את מסית
 לא זו דמוקרטיה כי אותו, שפסלו מאוד

 הפקרות. זה עושה שהוא ומה הפקרות,
לעשות." מה אין לו, לתת צריך להופיע?

 ואמרגן, עיתונות צלם צרפתי, יעקב •
 בכך: מחוז־חיפה־והצפון יושב״ראש לשעבר
 ששמה התופעה את ולעצור לנסות ״באתי
 הדיקטטורה את ראיתי בכך, שהיה כמי כהנא.
 ואת החילוניים את שם מפלים שלו.

 דתיים שהם לאנשיו רק דואג כהנא הספרדים.
ואשכנזיים.״

 בן־ הוא ״כהנא מובטל: ז׳ורבין, טדי •
 הוא שלו. הפסילה נגד אני ביצים. עם אדם

 ראש־ שרון המדינה. את יסדרו שרון ואריק
 אוי להיפך. או שר־ביטחון. והוא ממשלה

שואה." פעם עוד תהיה עם ואבוי

 ״אני תיכוניסטית: לסר, אפרת •
 להיטלר. בדיעותיו מתקרב די שהוא חושבת

 את מסכן הוא כי לבחירות, לרוץ זכות לו אין
 חד־ נורא זה אומר שהוא מה הדמוקרטיה.

 נגד שהוא למישהו, לתת אי־אפשר צדדי.
לזכותו.״ בה להשתמש הדמוקרטיה,

ם ך* עי, יו  הוא בתל־אביב. בכיכר־דיזנגוף כהנא מאיר בערב. 7.00 שעה הרבי
 בצורה ממנו ומבקש הבאות, לבחירות לרוץ מתכוון שהוא לקהל מבטיח 1 1

 השיל־ את זמן! כבר אין כי חבר״כמות, לא השילטון! את לי ״תנו ביותר: הטיבעית
טון!"

 בעלייתו היום דווקא רואים ודיעותיו, כהנא את שללו שבעבר בקהל, רבים
 כי האינתיבאדה, את ״לחטל כדי בל״יגונה, הכרח אחרת, לעמדת״כוח או לשילטון,

יהודי.״ כאן נירצח יום כל
 היעלמו אחרי חודשים תישעה המרכזית, ועדת-הבחירות אותו שפטלה אחרי שנה

 בסידרת־ הארץ את וחורש כך, תנועת תנועתו, את מפעיל עדיין כהנא הכנטת, מנוף
הופעות.

 של ובבתיהם בהלוויות בביקורים מסתפק הוא אין הציבור, רוב לדעת בניגוד
בעיקבותיהם. ערבים נגד לינץ׳ למעשי הציבור בהטתת או פיגועים, קורבנות

 בקנה־ למדי ייחודי ובסיגנון היטב, מתוכנן כולה, בארץ טבב״הופעות עורך הוא
ישראלי. מידה

 ברחוב, להופיע מעדיף הוא בסניפים. או במועדונים כמעט, מופיע, אינו כהנא
 הופעותיו את מלווה אינו כהנא אנשים. והתקהלות התענייטת של מוקד וליצור

 כדי לכך, כטף לו שיש למרות לוחות״המודעות, על ולא בעיתוטת לא במטע־פירטום,
 אנשי־ בעבר. אירע שכבר כפי האירוע, בזמן ומהפגנות־נגדו הופעותיו מפיצוץ להימנע

מכך. חוששים כהנא
 מרכזים (תמיד למקום מגיעים הכינוס מועד לפני שעה כך: של הפעולה שיטת
 מקימים הם דתיים. צעירים כלל בדרך שהם כהנא, הרב של פעיליו סואנים} עירוניים

 מושכות הקמוץ, האגרוף סמל עם הצהובות, החולצות הגברה. ומערכת בימה במקום
להגיע עומד כהנא שהרב המתבשרים ושבים, העוברים של תשומת״ליבם את

 ״הוא תיכוניסט: סברדלון!, ירון •
מציאו לא שלו הפיתתן לטעמי. מדי קיצוני

 בכוח, מהבעייה להיפטר אי־אפשר כי תי,
 באחרים. ותלויים עצמאיים לא ואנחנו היות
 הרוב אם לכנסת. לרוץ גם לו לתת צריך לכן

דמוקרטית.״ מדינה זו שישלוט. — בדיעותיו

 ״צריכים איש־אחזקה: פייפר, דב •
 אדם הוא לדעתי כמוהו. אחד עוד לפחות
 בחירות היו אילו רוצה. שהוא מה יורע רציני,
 הקודמת בפעם גם בעדו. מצביע הייתי היום,

 אז אותו, פסלו אבל עבורו, להצביע רציתי
מפד״ל.״ הצבעתי


