
 לא זה מזרח־אירופה בשביל אבל הלטינית,
מספיק.

 ויעקב אבריאל אהוד הזה, צמד־החמד
 רצו, שהם מה במשרד־החוץ עשו ניצן

 להתערב. רצתה ולא יכלה לא וגולדה
וג׳קי למשל. בן־יעקב יששכר של והדוגמה
אבל טובים, רעיונות לו היו הרצוג.
לגמרי. אותו הכשילו

רפאל. גדעון את יחזיר אבן אבא עכשיו
 ב־ שנים הרבה אבן אבא עם עבד רפאל
 את לפנות כדי סולק, הוא כך ואחר או״ם,
 אם יודע לא אני לבבי. לאריה — הדרך
המצב. על להשתלט יוכל רפאל

פרלא בריאותי רב
— איתם כשיושבים

 האווירה. טיהור זה עכשיו שדרוש מה
 יהיה זה בתפקידו, ניצן את ישאיר אבן ואם

קשה.

מפלגות
ך ד ד ה פ ע פני ד
לאת דומים בישראל הממשלה משרדי

מונ פקידים של שכבות ארכיאולוגים. רים
 מאופיינת שכבה כשכל זו, גבי על זו חות

 שלה מסויימת, מפלגתית השתייכות על־ידי
 שנחתם פעם כל וכך, מסויים. שר מתאים
 ממשלה ומוקמת חדש, קואליציוני הסכם

ה הפקידות ומתעבה הולכת חדשה,
ממשלתית•

 הבריאות. משרד למשל, בנוי, זו בצורה
 בתחתית, בו, מגלה ארכיאולוגית בדיקה

 מונחת מעליה הקדומה. הדתית ד,שיכבד, את
 מפ״ם שכבת ומעליה ,הציונים־ד,כלליים שיכבת

שנים. שש היה חייה שאורך הראשונה,
 את למצוא ניתן יותר המאוחר בחלק
 זה שהסתיימה החדישה, המפד׳׳ל שיכבת

 שכבת ונוצרת הולכת אלה ימים ובעצם עתה,
 תקופתו הסתם: מן תיקרא, זו השניה. מפ״ם

ברזילי. של השניה
ה הקמת עם לגט. הסכים החולה

 המפ״מי ברזילי ישראל חזר החדשה ממשלה
 שנעדר אחרי שר־הבריאות, בתפקיד לכהן

ה גישתו שנים. ארבע במשך המשרד מן
 כשהחליט במיקצת, מהפכנית היתר, פעם

ה במשרדי הנהוגה המסורת את לשבור
 שכיהנו בכירים פקידים שני ולפטר ממשלה

הקודם. השר ליד
ה השר התכוון אליהם הפקידים, שני
 הם חול. של פקידים סתם היו לא חדש,
 הרב המפד״ל חבר האחד, בקודש. כיהנו

ו דתיים, לעניינים כיועץ כיהן פרלא, דוב
 המפלגה של נאמן חבר הוא אף השני,

 שימש רלב״ג, גדליה יוסף הרב הדתית,
הוכ שניהם הממשלתיים. בתי־החולים כרב
ל שר־הבריאות סגן באמצעות למשרד נסו

רפאל. יצחק שעבר
 חשבון מתוך בזמנו נעשה השניים מינוי

 לוותר תצטרך אם כי ידעה, המפד״ל קר.
 הנמצאים המשרדים מן אחד על אי־פעם

 משרד־הבריאות. דווקא זר, יהיה בשליטתה,
 מפ״ם. של רגלה כף בעבר כבר דרכה בו

נאמ דת אנשי למנות הצורך התעורר לכן
 את להחדיר המפד״ל תובל שדרכם נים,

 שר של כהונתו תחת גם למשרד, השפעתה
חילוני.
ה במיבנה נעוצה למינוי נוספת סיבה
 הרבה מכהנים שבו המשרד, של מיוחד
שאינם מחקר, ואנשי ברופאים מקצוע, אנשי

 לכן דווקא. מפלגתי מפתח לפי מתמנים
 להם השניים, את למנות רפאל התעקש

לעתיד. תפקידים הועיד
 במשרד־ המפד״ל שלטה עוד כל ואומנם,
פעי־ הרבנים־הפקידים שני גילו לא הבריאות

רלב״ג בריאותי רב
לריב אסור —

 בבתי־ והכשרות השבת שמירת יתרה• לות
 ש־ מבלי גם התנהלה הממשלתיים החולים

 אחר ובשטח אצבע. ינקוף פרלא היועץ
 ניתוחי על השגחה — לסמכותו הנתון
 כיוון פעילות, כל נדרשה לא — מתים

 במלחמת לצאת אז העז לא עצמו שרפאל
 מוסברת בך הניתוחים. עצם נגד חורמה

 שום נמצא לא המשרד שבארכיוני העובדה
 הרב של איזושהי פעילות על המעיד דו״ח

פרלא.
 הועיד רלב״ג, הרב פרלא, של לעמיתו

 ב־ רוחני טיפול יותר: נכבד תפקיד רפאל
 ממשל־ במוסדות המאושפזים דתיים, חולים
ספו שנים לפני רק שהגיע רלב״ג, ודים.
 שנתיים במשך טיפל מארצות־הברית, רות
 בבת־ים, שאושפז אחד, בחולה־נפש רק

לגט. להסכים לשכנע הצליח אותו
 של פעילותו נתקלה הדל, הספקו מלבד

עצ בתי־ד,חולים צוותות בהתנגדות רלב״ג
 בחולים, נפשי טיפול כי טענו אלה מת,

 הכשרה לו שאין אדם על־ידי המתבצע
ב לחבל עלול מתאימה, מקצועית־מדעית

 הרפואיים הצוותות לחולים. ולהזיק עבודתם
 בקרב דתית בפעולה הצורך את כי טענו,

 או הראשית, הרבנות למלא יכולה החולים
ממשל בפקיד צורך ואין מקומיות, רבנויות

כך• לשם מיוחד תי  לכן זה היד, מיברז. דלא עבודה
 להיפטר ירצה המפמ״י שהשר טבעי רק
 ב־ במשרדו. שהונחה הדתית הירושה מן

 התנגדותו את להפגין התכוון זה צעדו
 ההולך הדתית, הכפייה מנגנון להשתלטות

 זמן פצצת מועד, בעוד לפרק, וגם ומתחזק,
קודמיו. על־ידי לשולחנו מתחת שהונחה

לראשו שהובעה בהתנגדות, נתקל ברזילי
 המורכב במשרד, וועד־ד,עובדים באמצעות נה

ה הקלעים מאחורי המפד״ל. מאנשי ברובו
 בין קדחתני מו״מ התנהל קואליציוניים

 למנוע שרצו הדתיים, שותפיה לבין מפ״ם
השניים. פיטורי את

בכח־נ־ אין כי אמנם הודיעו ברזילי מקורבי
 נאמן נשאר הוא וכי לסגת, השר של תו

 ורלב״ג, פרלא את לפטר יש כי לדרישתו,
 ביצבצה התקיפים לדיבורים מבעד אבל

אחרת. אפשרות
 לפתע, התערב המדינה עובדי שירות נציב
 צמד את לסדר אפשרות ישנה כי הודיע

 היד, במשרד־ר,בריאות. אחרת בעבודה הרבנים
 על המופקד המוסד שהזקא מוזר זה

 במנגנון העבודה סדרי של תקין ניהול
 לתפקידים עובדים למנות יציע הממשלתי,

מיכרז. להתפרסם חייב עליהם
 ישראל אגודת ח״כ לפתע ויתר עת באותה

 בכנסת הגיש אותה שאילתא על לורנץ שלמה
נושא. באותו
 ימשיכו הרבנים לפשרה: הרקע הוכן כך
 ה־ לרצון בהתאם במשרד־הבריאות, לכהן

 יבוטלו, הקודמים תפקידיהם כי אם מפד״ל,
בפיטו תחילה שרצה המפ״מי, לשר כפיצוי

שלמים. רים
 עם בממשלה לשבת שהסכימה מפ״ם, כי

 הישיבה עצם את לסכן יכולה אינה הדתיים,
 על־ידי אפילו או זה, מסוג סיכסוכים על־ידי

 אחר או זה שר של פרטיזנית חריצות
מחבריה.

חדש כוח - הזה העולם תנועת
ירושלים

עם לפגישה אותך מזמינה

אבנר* אורי
על ידבר אשר

אנוומית פצצה
ככנסת הסיעה פעולות על לשאלותיו ויענה

 החלוצות, בבית בערב 8.30 בשעה ,14.2 הקרוב, ב׳ ביום
ירושלים. ,17 שמאי רחוב

האחווה שיירת
 וטייבה קלנסואה לכפרים 12.2 הקרובה, בשבת תצא

שבמשולש
 תנועת יוזמת המושלש, בכפרי והשביתה בנתניה, ההתנפלות אחרי
 הכפרים, לשני אחווה שיירת נתניה) (חטיבת חדש כוח — הזה העולם

 מופנית זו קריאה להצטרף. הארץ חלקי מכל הציבור את ומזמינה
.16 מגיל לנוער, במיוחד

 בשעה ישראל, מלכי בכיכר בתל-אביב, תתארגן השיירה
 החלק אל ותצטרף לנתניה, תיסע משם בבוקר. 10.30
.11.30 בשעה העצמאות, בכיכר שיתרכז השיירה, של השני

 גם השיירה משתתפי לרשות תעמוד במקומות-הריכוז
מאורגנת. תחבורה

 ימשיכו בכפר ביקור ואחרי קלנסואה, בכפר יתקבלו השיירה באי
 לבין השיירה נוסעי בין מאורגן מיפגש ייערך שם לטייבה. בדרכם
הכפר. תושבי

עימם. אותם להביא מתבקשים כלי־הנגינה בעלי

בבוקר. 8 בשעה ארמון קולנוע ליד נפגשים בחיפה התנועה חברי •
 8.30 בשעה נפגשים בני־ברק גבעתיים, רמת־גן, באזור התנועה חברי •
בגבעתיים. מודיעין פינת כצנלסון ברח׳
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