
אוהדות..■ הן ם...חהואונזד הם הה אומרות,.. הן מה אומרים■■■ הם ז

גלמן: גרשון
 קרב■ להעמיד ■■אי־אנשו

בוחרים!׳׳ מאה לכל

המתמו המיפלגות בין ממש של מחלוקת כשאין
 רקע על בעיקר מתנגחים בהסתדרות, בבחירות דדות

 יש, בהסתדרות(שבה ועדת״הבחירות בחירות. פעלולי
הקל מיספר צימצום על החליטה למעדן) רוב כמובן,

לב בהשוואה בתל-אביב, ביום־הבחירות שיוצבו פיות
בב קלפיות 480כ־ לעומת קלפיות, 241 לכנסת. חירות
 מצמצם שהמערך וטוען זועם הליכוד לכנסת. חירות
 דרום־העיר, באיזור דווקא הקלפיות מיספר את בכוונה
 גלמן, גרשון את שאלתי הליכוד. של האלקטורלי מעוזו

 בתל- מועצת־הפועלים מזכיר לתפקיד המערן מועמד
הליכוד. האשמות על לתגובתו אביב,
 באי- רק ולא תל־אביב, בכל הקלפיות במיספר צימצום יש

ומוצדקת. פשוטה מאוד סיבה לכך ויש תל־אביב, דרום זור
והיא? •

 בתל־ בחירה זכות בעלי אלף 290 יש לכנסת בבחירות
 בעלי אלף 120 רק בתל־אביב יש בהסתדרות ובבחירות אביב,

 יש מצביעים. 100 לכל קלפי לעשות אי־אפשר זכות־בחירה.
 קלפיות מסויימים. משאבים יש מצביעים. 500־400 לכל קלפי

 קו־ מועדון, סיפרייה, כגון במוסדות־הסתדרות, למקם אפשר
יש מיפלגתי בתוך גם וכר. העובד, הנוער של סניף פת־חולים,
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בעובדים!״ שתומו מ■
המח משורות ה״עורקים" אנשי״ליכוד, של התופעה

 בבחירות קיסר בישראל תמיכתם את והמביעים נה
נפרץ. לחזון האחרונים בשבועות הפכה להסתדרות,

 ״מגן־דויד- של הארצי הוועד יו׳׳ר בן־קסוס, אלי
המ עם הולך בדימונה, הליכוד של מרכזי פעיל אדום",

או הביא מה אותו שאלתי להסתדרות. בבחירות ערך
לתפנית. תו

לק בקיסר תומך שאני הצהרתי רק למערך. הצטרפתי לא
ההסתדרות. כמזכ״ל הבאה דנציה
קיסר? למה •

 הוא הנוכחית שבקדנציה ונוכחתי סד־א, עובדי יו־ר אני
 אני הפוליטיות, לדיעותי קשר כל ללא לעובדים. מאוד עזר

 שהרבה כמו לו. שמגיע חושב אני להיבחר. לו לעזור רוצה
 ואנשי־מערך בירושלים, קולק בטדי תומכים אנשי-ליכור

בקיסר. תומך אני בתל־אביב, לאט בשלמה תומכים
 אם מיקצועי. למאבק מדינית השקפה בין קשר כל אץ

מדי בעייה לא זאת בדימונה, או בתל־אביב עובדים מפטרים
 הבחירות בין קשר כל אין ולכן חברתית. בעייה אלא נית,

 שיש לחשוב יכול מרובע רק לכנסת. לבחירות בהסתדרות
 מדינית. וחשיבה למשל, בסד׳׳א מיקצועיות, בעיות בין קשר
 מי בשבילי, בו. תומך הייתי בליכוד, טוב מישהו היה אילו

בעובדים. שתומך מי הוא שטוב

רחן: אלי
 המוצא הטאזוניזם ..לא

ם,31 ו סמים!״ רא י
 תלוייה שהיתה מהמודעה להתעלם היה אי-אפשר

 להם שאיכפת ״לאנשים ושאמרה: זאב״ ב״מצודת
 חוג נפתח בישראל, הדרמה על השמאל מהשתלטות

חופשית.״ לדרמה
 נאמת הוא האם הרעיון, יוזם רוזן, אלי את שאלתי

הדרמה. על השמאל מהשתלטות מודאג
 שלי, שידיד אחרי בא זה לנוער. מיועדת הזאת הפנייה כל

 בכל ונדחה עכו לפסטיבל שלו מחזה הציע שהוא סיפר מחזאי,
 אחר־ ,המחזה את דחו בהתחלה ומשונים. שונים תירוצים מיני

 מקום שאין טענו ובסוף מסויימים, בתנאים אותו קיבלו כך
 היא: השאלה בעכו. הערבים את להרגיז עלול שהוא למחזה,

 החד־סיטריות למה לתל־אביב? מגיעים לא מעכו ערבים האם
 חדש, דור להקים שצריכים שהבנתי לכך אותי הביא זה הזאת?
 כמו לצה״ל, מחניפים שלא מחזות על תשובות לספק שיידע
 יפה עם־ישראל אחרים. רבים מחזות ועוד האמבטיה מלכת
 למנוע כדי זה את עושה אני מזה חוץ נאצי. אינו וצה״ל בעיני,

הנוער. הידרדרות את
 בסר גדליה לראייה, הסוכה. היא המגמה אכל •

הי בתיאטרון מתסקידיהם הודחו סובול ויהושע
מקוריים. מחזות כמעט אין סה.

המחזות. כל את רואה לא את כנראה
שמאי טוב? די אינו •ו

מקיסר. סוב פחות אבל סוב, הוא נגדו. דבר לי אין
הזה? החוג של הייחוד יהיה מה •

אחר. בכיוון יהיו שיוצגו וההצגות הנלמד החומר

בחירות
 שונים באיזורים אנשים הזיזה היא הבחירות. ועדת על תלונות
 הרגילים מסויים, בית־אבות תושבי למשל, למקום. ממקום

לאפ ברגל מבית־האבות ללכת צריכים ברמת־אביב, להצביע ,
קה• ,

רגליהם... לכתת להם תתנו שלא מניח אני •
 היו שאנשים הוא העניין עליהם. שייקלו להניח יש כן,

קלפי. היה מטר 50 ובכל מהבית לצאת רגילים

סוליטי? טריק כאן ואין •
 | פוליטי. לוויכוח לנושא הגיונית החלטה להפוך אבסורד זה

 ן לו שחשוב מי בוחרים. 100 לכל קלפי להעמיד אי־אפשר
 תהיה. שהקלפי מקום בכל יצביע — בהסתדרות להצביע
 ן נושאים רק הציבור. מצביע איך קובעים לא טכניים נושאים

!סער) (לדשן מהותיים.

הסתדרות
 מחברי תגובות בעיקבותיו גרר שלך הצעד • ,

ליכוד?
 רעה מילה אף אחד. איום אף קיבלתי לא מזה. סובל לא אני

נאמרה. לא אחת
 הקובעת הליכוד, מזכירות של החלטה קיימת •

 יריבות. מיסלגות במיפגרת שמועל מי יושעה כי
אותן־? מרתיע לא זה

 יכולים לא שלי. השקפת־העולם את לשנות יכולים לא
 גם טימטום. זה כאלה. בריעות להחזיק זכותי את ממני לשלול

 אמשיך שייך, לא שאני ויחליטו כזאת, להחלטה יגיעו אם
 לא גס אני ממני. לקחת יכולים לא הם זה את ליכוד. להצביע

 לא אני נגדי. צעדים בכאלה ינקטו שהם כדי גדול, כזה קליבר
 עזר שקיסר חושב אני עובדים. מייצג פשוט אני נאור. אריה

זחבבל) (אורית לו. לעזור רוצה ואני לסד־א.

תיאטרון
אומרת? זאת •

 המא־ ולא אהבת־העם, אהבת־המולדת, לאומי. יותר כיוון
הסמים. בעניין אחר וטיפול כיום, המוצג זוכיזם
להעלות? מתכוון אתה מחזות איזה •

 בעלי אגשים בה יהיו הרפרטואר. את שתיקבע ועדה תהיה
תל־אביב. מאוניברסיטת מרצים גם ביניהם יש רמה.
לאומית? תסיסה בעלי •

 אין טובים. ציונים יהודים אלא ״כך", אנשי מחפש לא אני
בציציות. לבדוק כוונה לי

התלמידים? לגבי ומה •
 מגילת־ צריך לא אני החוג. רעיונות עם יזדהו שהם בתנאי

מפא״יניק. או חרותניק אבא לי שיוכיחו צריך לא יוחסין.
זחבבל) (אורית


