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 בעיי- תעשייה של מקומה מה למחשבה בסיס

רות־פיתוח.
לד בדק־בית. לעשות שצריך ספק לי ואין

 2 0״^1596 לצמצם שנקרא מיפעל בכל עתי,
 הוא הביתה ללכת שצריך הראשון מהעובדים,

המנהל.
 משכורת את להוריד שצריך חושב גם אני

דולר. 5000 של גג להן שיהיה המנהלים,
ך אי  להיאבק מתכוון אתה •

 דיבורים רק שאלה או הזה? לשינוי
בחירות? של

 שה- לכך הביא מפעילים שאנחנו הלחץ
המש את להגביל החליטה וועדה־המרכזת

 מועצות־הפו־ עם קשר ניצור אנחנו כורות.
נעשה. זה איך ונבדוק עלים
 שלך? הסיסמות אחת תהיה זו •

שכר־המנהלים? את להוריד

וש מהקשרם, דברים שהוציאו אמר הוא
הבהרה. מוציא הוא

ה ת א  שהוא שמה חושב לא •
 ילד בין ההבדל של סימסטום זה אמר

 עיי■ איש לבין מתל־אביב שמנת
רות־פיתוח?

מוב בתוך חי היה הוא שאילו ספק לי אין
 היה לא רומסת, האבטלה כמה ורואה טלים
 בעיניי אבל מפיו. ייצא כזה שמישפט סיכוי

המוב בשם שמדברים אלה יותר מסוכנים
טלים.
למשל? מי, •

מהמ שצמח מי של הסמל שהוא לוי, דויד
 רק לא אנחנו שנות״ליכוד 12 אחרי צוקה.

אחורנית. הולכים אלא במקום, דורכים
ש  כזה שמצב גדולה סבנה •י

ללאומנות. יוביל

 בהידרדרות נמצאות האפשרויות שתי ופה
איומה.
 עצמך על לקחת בעצם, למה, •
 הבלתי- אולי הקשה, התפקיד את

הזה? אפשרי,
 חושב אני מאחריות. להתחמק נוהג לא אני
 קשה, לחזית הולכים בערי־הפיתוח שחברי

 לראות רוצה לא אני כי זה את עושה ואני
 ישובים של או מועצות־פועלים של בנפילתן

 לא אני ההסתדרות, בלי לדמגוגיה. כקורבן
למיפלגת־העבודה. מחוייבות מרגיש
 שתלך מחשבה במיפלגה היתה •

קיסר. במקום
כזאת. מחשבה היתה

קרה? ומה •
 של גדולה קבוצה על־ידי הועלה הרעיון

ימים עשרה עלה הרעיון החוגים. מכל חברים

 ששיל- הבינו אז כי הישראלית, הדמוקרטיה
 הייתי לא אחד. לאף בטאבו רשום אינו טון

הזה. המהפך על מוותר
 ערי- שתושבי חושב לא אתה •

 על פיצוי לקבל צריכים הפיתוח
ניצול? של שנים

 לי והיתה כעולה, היום נוחת הייתי אילו
 העולים כמו נחיתה בין לבחור האפשרות

 על כבר וילה על משא־ומתן המנהלים היום,
 שאני כמו כעולה לבוא או כבש־המטוס,

שבאתי. כמו לבוא בוחר הייתי באתי,
למה? •
 קניתי אני נתתי. שלי הקורבן את אני כי

 המערכות מכל חלק שאני לומר הזכות את
 שילמתי אני בשבילי. בנה לא איש במרינה.
 זכותי עכשיו הסוף. ער מלא, מחיר לציונות

כוחי את מממש אני איך ולבדוק לבוא

דמגוגיה. זו לא,
 שאין מפני דמגוגיה? זה למה •

שיניים? הזאת לדרישה
 אלמנט ליצור מנסה אתה כזו בדרישה כי

אמוציונלי.
 לא הוא האמוציונלי הדבר אבל •

חשוב. פחות
 אם יותר ישמחו שוועדי־עובדים בטוח אני

 את נוריד אם מאשר למיפעלים, הזמנות נשיג
שכר־המנהלים.

לתוש להגיד מתכוון אתה מה •
מערכת־הבחירות? במהלך בים

של לא שההסתדרות תחושה יש לעובדים
להתמודד. צריך זה ועם הם,

צורה? באיזו •
 מעבדים אנחנו היום פשוטה. לא בעייה זו

 איך להוכיח ומנסים ישוב, כל של פרטים
וההסת מנגד עמדה הממשלה קשות בשעות

לצידם. עמדה דרות
 שההסתדרות הוא המצב היום •

 מתפוררים המיפעלים מתפוררת,
 בערי־הפיתוח. בעיקר מורגש וזה
להם? תאמר מה

 יכולתי קשה. תפקיד שלקחתי יורע אני
 יודע אני אבל באסיפות. ולנאום בצד לשבת

 הדמגוגיה, בגלי ולעמוד לבוא צריך שמישהו
 צריך מישהו ערי־הפיתוח, יישטפו שבהם
שינוי. צריכה אכן שההסתדרות לומר

 מטפלת ההסתדרות בהם המקומות מעטים
 בעיירות־ כמו ונושא נושא בכל בעובר

 בע־ יש כשלמישהו ביישוב־פיתוח, הפיתוח.
 מועצת־ לראש הולך הוא הרופא, עם ייה

שלו. את שם ותובע הפועלים
 ומוע־ ההסתדרות ללא עיירות־הפיתוח

 מופקרים ליישובים הופכים צות־הפועלים
 של ולהחלטותיו השילטון של לשיגיונותיו

מיפעל. בעל כל
 מול להסתדרות יש כוח איזה •

 ה־ אותה בידי הנתון מישרד־אוצר,
מיפלגה?

 איש הוא ששר־האוצר שהעובדה ספק אין
 כלי הליכוד בירי נותנת מיפלגת־העבודה

 להגיע יכולים והאוצר שההסתדרות לומר
 המחיר. את ישלמו העובדים שבהם לסיכומים

 ששר־ זה על להתנצל מקום אין לדעתי, אבל,
פרס. שימעון הוא האוצר

 שסגן־שר־האוצר מה •למרות
אמר?
 לא אס ולהערכתי חמור, דבר אמר הוא
 במיפלגת־ לחפש מה לו אין מדבריו, בו יחזור

 למיפלגה לעבור יכול הוא מבחינתי העבודה.
 פגשתי חשובים. לא החברתיים הנושאים שבה
 שמבין כמי שדווקא לו ואמרתי היום, אותו
 צריך היה לא לשלום, מזיקה האבטלה כמה

כזה. דבר לומר
אמר? הוא ומה •

לאומנות. יוצרת שאבטלה ברור בוודאי.
לש קשור שזה מבין הפועל •
לום?

 את לזרוק שצריך אומר הוא כן. לדעתי,
 הוא זה של שהתרגום אומר ואני הערבים,
השטחים. את להחזיר

ובהס במערך לפגוע לערי־הפיתוח אסור
 על נפשי ״תמות בבחינת יהיה זה כי תדרות,

פלישתים״.
 בעיי־ יוצא־דופן קצת לא אתה •

רות־הפיתוח?
שה היה ההסתדרות מיבחן זה, לרגע עד
 באופן ערי־הפיתוח תמיכת את קיבל מערך

 מיקצועי, איגוד זה מה מבינים הם מסורתי.
 עממי. ספורט זה מה קופת־חולים, זה מה

 שרותי־ עם עיירת־פיתוח תושב של המגע
 גם זה צערי, אבל אינטנסיבי. הוא ההסתדרות

הלי את גם חושף כזה מצב כי חרב־פיפיות,
קויים.

ה ת א  שתוכלו מאמין באמת •ו
הליקויים? עם להתמודד

לא שמזכ״ל החלטה קיבל קיסר ישראל

 והקדנציה קדנציות, משתי יותר לכהן יוכל
 אני כמנהיג. שלו המיבחן תהיה שלו הבאה
שננ חושב אני קשה, תהיה שהמערכה יודע
 חיכוך לידי אותנו תביא שהיא מקווה ואני צח,
לייצג. רוצים אנחנו שאותם השכבות עם

 גדול נתק שחל מרגיש לא אתה •
 שלה? הבוחרים לבין המיפלגה בין
 חבר־כנסת בין הקשר בעצם, מה,

משדרות? פועל לבין מתל־אביב
 תחושה יש אדיר. נתק שיש מסכים אני

 זה לגמרי. שונה במסלול מדבר אחד שכל
 ממשלת־ שיוצרת חוסר־רגישות, של תהליך
 אתה ממה כי הקיים. מהמצב גם ונובע אחדות

 או ממובטל, ילדים, על מירי יותר: מתרגש
בשביתה? בבית־חולים מכאבים שנאנק מזקן

 או אפשרויות: שתי רואה אני כזה במצב
 או האווירה, שינוי שתובע מנהיג לעם שקם

אחרת. להתנהג המנהיגים את מאלץ שהעם

 שבמצב־הד־ ידעתי במרכז. ההתמודדות לפני
 היו ההתמודדות של הריקושטים הקיים ברים

 הליכוד להסברת מרכזיים כלים משמשים
 אינו שהרגע חשבתי במערכת־הבחירות.

בשל.
 פוסל לא שאתה אומרת זאת •

בעתיד? כזאת אפשרות
להש שיכול התפקידים אחד זה בוודאי.

הישראלית. החברה על ביותר פיע
ה מ שהקי הרעיון על דעתך •

 למוע־ בבחירות ישתתפו בוצים
צות־הפועלים?

לקי מיכתב שלחתי ההחלטה לפני יומיים
לק בשל טרם השטח שלדעתי ואמרתי סר,
איזוריות. קהילות של הרעיון את לוט

ת א  הרעיון שלדעתך אומרת •ז
עכשיו? לא אבל טוב, כשלעצמו

 שייצור גורם היום אין אבל אדיר, הרעיון
איזורי. שיתוף של מערכת

 מהעובדה להתעלם •אי־אפשר
והקיבו העיירות בין עויינות שיש
צים.

 איזוריים מיפעלים השבתתי אני יודע, אני
 אני שיתוף־פעולה, רוצה אני ואס זה. רקע על
שמוות חזקים, של שיתוף־פעולה רוצה לא
 לתנועה לבוא צריך אני למה לחלשים. רים

 בתי- את לפניי לפתוח להם ולומר הקיבוצית
שלהם? הספר

פני מ  חינוך מקבל לא שאתה •
טוב.
 חזקות, יהיו אצלי שהמערכות רוצה אני

שווים. בין יהיה וששיתוף־הפעולה
 חזון- כמו כרגע נראה זה אבל •

אחרית־הימים.
הווי תקין. אינו אחר שיתוף־פעולה שום

 עיירות־ האם הכרה. של הוא ההיסטורי כוח
 ולא בכפייה ״הגשמה״ שהיו — הפיתוח

 האם התיישבות? להיקרא ראויות — מרצון
ציונות? היא בכפייה הגשמה

את להציל חשוב היה ד7ב־ המהפך לדעתי

הדמוקרטיות. במערכות
 כל לדון לעצמי להרשות יכול לא אני

 צריך אני התחשבנות. ולעשות בקיפוח הזמן
זקו שעיירת־פיתוח החוסן מידת מה לחשוב

 להיות ולא עצמה, בפני לחיות כדי לו קה
המרכזי. בשילטון תלויה
 זכות- אין לעיירות-הפיתוח •
 40מ־ יותר אחרי עצמאית, קיום

המדינה. היום שנות
 רוצה היא אם המדינה, בהחלטת תלוי זה

 במוצב יחידת־צנחנים גם האוכלוסיה. בפיזור
 אי־ בקרייה. יחידה מכל יותר עולה קדמי

 הכיוונים. בכל התושבים את להכות אפשר
 הכי־מסוכנים באיזורים יושבים הם אחד מצד

 הכי באיזורים יושבים הם ביטחונית, מבחינת
התח שיחת־חוץ, זו שיחת־טלפון כל יקרים:

 יותר, עולה מוצר כל יקרה, היא החוצה בורה
אותו. להביא יקר כי

 מעליבה גם אותי, מסדרת גם המדינה
קיים. שאני זה על שאתנצל רוצה ובסוף אותי,
הפיתרון? מה אז •

 בפיזור־אוכלוסיה רוצים אם היא ההחלטה
 נגב מתאר שמישהו מאמין לא ואני לא. או

 או אחד, ישוב בלי שעות ארבע בו שיסעו
יהודי. ישוב שום בלי גליל
 ההסתדרות? של תפקידה ומה •

 בכל המחנה בראש שיילך ראש־החץ להיות
 קיום בתחילת שעשתה כפי האלה, השאלות
המדינה.

הרא לשאלה חוזרת שוב אני •
 להם לומר מתכוון אתה מה שונה:

באסיפות-בחירות?
 אנשים בלבד. בפרגמטיזם מאמין לא אני

 ואני מצוקות, של במילכוד היום נמצאים
 התיקווה אם התיקווה. את להם ליצור מקווה

איתם. יחד שאלך יתכן תתגשם, לא
 במטה לפרס יהיה תפקיד איזה •

שלך?
 ואני, מוחלטת. הפרדה על החליט קיסר

 עובר ערי־הפיתוח, על להיאבק שהולך כמי
 ומה במערכה מאמין הוא אם ובודק שר כל

לתרום. יכול הוא
 הכלכלית התשתית למשל. שר־הביטחון,

 המספקים מיפעלים היא הפיתוח ערי רוב של
 בהחלטותיו. והתלויים למישרד־הביטתון

 שיוצאות ההזמנות שכל החליט שר־הניטחון
 מע־ מיפעל אם למיכרזים, ממישרד־הביטחון

 היא ,1596ב״ גבוהה הצעה מגיש יירת״פיתוח
 ביהודה־ושומ־ היישובים גם לצערי תתקבל.

ההטבה. לאותה זכאים רון
לק אופטימי אתה •בסך־הכל,

מערכת־הבחירות? ראת
לעבוד. הולך אני
בלילה? טוב ישן אתה •

עייפות. מרוב

ר אמר ו ב לא א□ חמור. ד ״ביילין
מה לו אין מדבריו, □ו יחזור

הוא העבודה. במיפלגת לחפש
שבה למיפלגה לעבור יכול

חשובי□״ לא החברת״ס הנושאי□
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