
אומרות... הן אומרים...מה הם אומרות...מה הן אומרים...מה הם מה

כהו: רן
להיות יכול ״באמת
מצטעו!״ אני שטעינו.

 מפ״ם, ״מעיד, - בהסתדרות לבחירות ר״ץ מודעת
 מצטרפת לא ר״ץ חשבונן. על כאן מפרסמות ליכוד

בהפתעה. להתרומם גבות להרבה גרמה - לחגיגה"
 רן את שאלתי כסף! עולות לא אלה מודעות האם

ההסתדרות. לראשות ר״ץ מועמד כהן,
 קצת באמת אנחנו אגב, כסף. עלו לא האלה המודעות

 האמת, את לך אומר אני מבין. אינו הציבור רוב כי מצטערים,
 לא המודעות זה. את להסביר ההזדמנות על לך מודה ואני

 על־ידי מושחת באופן מוקצב שזה משום כסף, לנו עולות
 כאלה לוחות 600 חילקו פשוט הם המרכזית. ועדת־הבחירות

 למיפל־ 70ה־,ז? ושאר עצמה, לוועדת־הבחירות 30ז׳4 בחינם:
 המיפלגות. חשבון על ולא משלם־המיסים, חשבון על גות,

 למחאה לנו, שהקציבו שלטים, 12־11ב־ שנשתמש, החלטנו
המחאה. היתה וזאת הזה, העניין נגר

ה ת א  אם הצליחה, שלכם שהמחאה חושב •
ההיסך? בדיוק חושב הציבור
 מקווה אני זה. על מצטער ואני שטעינו, להיות יכול באמת
שלנו. ההסבר בעיקבות האמת את יידעו שאנשים

בשיקול־דעת? טעות לכם היתה אז •
 חלק שאפילו העובדה נכון. לא־טוב, יצא שזה חושב אני

טעות. בהחלט כבר זו שרצינו, כפי זה את מבין לא מהאנשים

נתיחת
 שאתם הרושם את לתקן מתכוונים אתם איך •

בציבור? מזלזלים
להיפר. הציבור. של באינטליגנציה זילזול שום היה לא
שהשתמע? מה זה אבל •
 והמיפלגות המרכזית, שוועדת־הבחירות משום השתמע זה

 את קיבל והציבור מחפיר באופן נהגו בה, ששולטות הגדולות
 כשהוא הכסף את לו שגנבו יודע היה הציבור אם בתום־לב. זה

נכון? נהרר, יוצאים היינו אנחנו שנת־ישרים, ישן
 מסויים רושם יצרתם ככה. יצאתם לא אבל •

אותו. לתקן זמן מאוד מעט לכם ויש בציבור,
 כי רגילים, בפלקטים לכסות חשבנו זה. את להוריד חשבנו

הדרוש. הכסף לנו ואין כסף, עולה הפקה לנו. אין גדולים
בפתח. הבחירות קצר. הזמן •
 את ונסביר הלוחות, צילום עם קטנות מודעות שנוציא או

לעיתונות. ידיעות שנוציא או האמיתית הכוונה
זרובבל) (אורית
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הקיבוצים את ,״תמחק

,,מנה! ואיו מהמנה.
 ארוחות־צה* עבור היום משלמים בית״אורן בקיבוץ

מע שמשתמט מי קונסים שדה־גחום בקיבוץ דיים.
 רק הן ואלה שלו. האישי התקציב את ומחייבים בודה

דוגמות.
 הקיבוץ של הנפילים מאחרוני חזן, יעקב את שאלתי

על-כך. דעתו מה הארצי,
 שלנו קיבוץ בשום השלילה. בתכלית זה את שולל אני
 הקיבוץ. סוף של ראשיתו שזה חושב אני כזה. דבר מכיר אינני

 עבור לשלם צריכים לא והם שווים, האנשים כל בקיבוץ
ארוחות.

חיובי? כיוון לדעתך, מסמן, לא וזה •
 קיבוץ הוא למשל, בית״אורן, חיובי. כיוון שום מסמן לא זה

אותו. להציל אפשרית דרך בכל ומנסים קשה במצב שנמצא
שה או בלבלי, צורך של תוצאה זוהי האם •

כללי? באופן פניה את משנה הקיבוצית תנועה
 וזה מאוד, קשה משבר שעבר אחד, קיבוץ על מדברת את

 השומר בקיבוצי אצלנו, חדשה. התפתחות שום על מראה לא
 בקיבוץ רעת־הקהל הוא היחידי הקנס קנסות. אין הצעיר,
חבר. עם אישי ובירור
בית־־אורן? של המודל על דעתך ומה •

קיבוצים
 זה בסוף אבל להציל, שאפשר מה להציל נואש ניסיון זה

 דומים מרכיבים בה שיהיו חברה תהיה זאת קינוץ. יהיה לא
 לא הקיבוצית התנועה קיבוץ. יהיה לא זה אבל לחיי־קיבוץ,

הזה. מהניסיון אחד דבר תלמד
 הקיבו־ בתנועה נוספים שינויים צופה אתה •
בכלל? צית

 שינויים, מעי לכל לצפות ואפשר דינאמיים, הם החיים
 תוך לחיי־הקיבוץ, מותאמים להיות צריכים שינויים אבל

 עקרונות על ויתור מתוך או הקיבוץ, עקרונות על שמירה
 הם עוד כל שינויים, בעד בהחלט אני הקיבוציים. החיים

 יצרנית, בעבודה משתמשים עוד כל הקיבוץ. ליסודות נאמנים
 לקיבוץ שמכניסה יוזמה כל יותר. טובים חיים לבנות כדי

תבורך. — בו לפגוע מבלי לחיות לו ועוזרת
הקיבוץ? עתיד את תאה אתה ואיך •

 את תמחקי בארץ. בחיים להשתלב וימשיך משתלב הוא
זרובבל) (אורית •מפה לי ואיו מהמפה׳ הקיבוצים

גרוס: איתי
. ו ה ז ו ז ״ א  א ר מ

״ ה ו ק ! ם ו ד נ
 לעצמנו טופחים שאנחנו שהטפיחות, ידוע כנר היום

 טפיחות הן מסעי־התרמה, מיני כל אחרי השכם על
 המגייס ״שירותרום" כל שאחרי כבר ידוע מוגזמות.

 המגיעים הכספים כמות בעל״פה, שקלים מיליוני כמה
אחוז. 40ב״ אף או 30 ,20ב״ נמוכה בפועל

 את כנראה, שבר, יערות-הכרמל למען ה״טלתרום"
 אחרי היום, עד בפועל נאספו שקל אלף 300כ״ השיא.
 בהבל״פה כביכול, שנתרמו, שקלים מיליון שיבעה

עצמו. בערב״ההתרמה
 כתפינו, על האשמה כל את שמים שאנחנו לפני אבל

 מי שגם שמעתי איומים, אנחנו כמה לעצמנו ואומרים
 נאמנה. מלאכתם את עושים לא הכסף את שאוספים

 15 לתרום שהבטיח ,11 בן ילד גרוס, איתי את פגשתי
 פנה לא אחד אף אבל כן, לעשות התכוון וגם שקלים

אליו.
 רוצה שאני והחלטתי בטלוויזיה צפיתי ההתרמה, בערב
 המירקע, על רשום שהיה למיספר־הטלפון טילפנתי לתרום.

 דמי־הכיס את לתרום רוצה ושאני ילד שאני הסברתי לי. וענו
שקלים. 15 שהם שלי, השבועיים

לך? אמרו ומה •

טלתוום
 מה המדוייק, שמי מה אותי שאלו וגם רבה, תורה לי אמרו
מיספר־הטלפון. ומה הכתובת

•ואז?
 ואת נייר, איזה אקבל אני הקרובים שבימים לי אמרו אז
 לפי להם, לשלוח עלי לתרום, רוצה שאני הכסף עם הזה, הנייר

בנייר. שתופיע הכתובת
? •נו

 לא אני כי מחכה, עדיין אני כלום. קרה לא מאז וזהו.
התחרטתי.

 בצורה שתרמו, שלך בכיתה ילדים עוד הד •
הטלפון? באמצעות תרמת, שאתה

שניים. עוד היו כן.
המובטח? הנייר את קיבלו והם •

שלא. לי נדמה אבל בטוח, לגמרי לא אני
שםי) (דניאלה
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