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 לבין ושרים חברי־כנסת בין היחסים
 על־גבי תמיד משתקפים אינם זו מערכת
 מקבלים רבים וחברי־כנסת שרים העיתון.
מ עליהם הנמתחת ביקורת עניינית בצורה

 כת־ כל הופכים ואינם הזה, העולם דפי על
העיתו עם אישי לריב עליהם בת־ביקורת

נאי.
 וביני המר זבולון שר־הסעד בין היחסים

 הב־ למרות ממש. של יחסי־ידידות היו
 הזה העולם בין העקרוניים דלי־ההשקפות

 לבין העיתון בין ובעיקר המפד״ל, לבין
 בראשם, עומד המר אשר המפד״ל צעירי

שי אישר מלאה להבנה להגיע הצלחנו
 הזה העולם :ויחידי אחד היה רושה
 לתקוף ימשיך המר, כלפי דיונן יהיה
 כאשר הפוליטיות דיעותיו את או אותו

צוד אינן או נכונות אינן שהן נחשוב

 של תגובה כל ביטוי לידי יביא או קות,
בעיתון. עליו שנכתב על המר

 כחבר־ אם בין המר, כי נם ברור היה
שהצ לאתר כשר, ובין השורה מן כנסת
 העולם כלפי הונן יהיה לממשלה, טרף
 דיעותיו על כמובן, לוותר, מבלי הזה,

לו. הנראות דרכי-הפעולה על או
 היד, זו למערכת־יחסים הביטויים אחד

 בקשתו בעיקבות הפסיק, הזה שהעולם
 את שמו ליד לציין המר, של המפורשת

ה שבמיסדרוגות למרות ,סמי״, הכינוי
 זה כינוי כך. מכונה עדיין הוא כנסת
 סמי בערבית בתוכנית־הטלוויזיד, מקורו
 בשם הסר את כינו בכנסת כאשר וסוסו,

 רד ולצעירי למיפלגה ידידו ואת סמי,
״סוסו״. בשם בן־מאיר, יהודה ח״כ מפד״ל

 מער- על לשמור קל היה הזה להעולם
 ש- משום המר, עם זו נכונה כת־יהסים
שחי כמי כמצניע־לכת. ידוע שר-הסעד

 הוא חדרים. והצי שניים בת קטנה בדירה
 חשבונות- את לנו, הידוע ככל ניצל, לא

ה לצרכיו לרשותו, העומדים ההוצאות,
 לא נם כשר, המר שמונה עד פרטיים.

 מקבל היה והוא משלו, מכונית לו היתד,
רבי יום בכל כימעט־קבוע טרמפ ממני

שבבני־ברק. ביתו לפתח עד מהכנסת עי,
 נמצא כשר־הסעד, המד סונה כאשר

 אישית אני לו ששלחתי מיברק-הברכה
קיבל. שהוא הראשונים המיברקים בין

 מהר התערער ביחסים זה איזון אולם
ה את לידיו קיבל שחמר לאחר פדי,

שררה.
 העולם של האחרונים הגליונות בשני

 נרחבות כתבות הופיעו ),1996 ,1997( הזה
ב הבאתי בטיבעון. בתי-האבות על שלי

שמת מה של נרחב תיאור אלה כתבות
 שהפכו עיר־הקייט, של בפנסיונים רחש

 ימי־הביניים חשכת לעומתם, בתי־אבות.
כאוד־זרקורים. נראית
ב- הזקנים מצב של תיאורי־ד,זוועה בצד

מ כתוצאה רציחתם־למעשד, של טיבעון,
תגו את גם הבאתי ■והשגחה, טיפול חוסר

ה של בדבריה המד, של מישרדו בת
ה בפישרד־הסעד, זה נושא על אחראית

למע אישרה, זו ■תגובה כהן. רחל גברת
 בכתבות שכתבתי הדברים רוב את שה,

פי של בנושא כי שוב והראתה אלה,
ב- בתי־האבות על מישרד־הסעד קוח

בפשע. הגובלת הזנחה יש טיבעון,
 ממישרז״הסעד כהן רחל רק לא אולם
 אלי, ניגשו חברי-כנסת ■מיספר הגיבה•
והב שנכתב ממה הזדעזעותם את הביעו
בין זה, בעניין שאילתות להגיש טיחו

לשד־הסעד. גם השאר
■! ■! ■

 האשמות כי ברור היה המר לזכזרון
 חריפה, כה לתגובה שזכו אלה, חריפות

 ימים ואומנם, מצידו. התייחסות מחייבות
הראשונה הכתבה הופעת לאחר אחדים

 ״בעיק־ שלפיה: הודעה, לרדיו המר מסר
לב שר־הסעד הורה בעיתונים כתבות בות
 בבתי-האבות.״ המצב את דוק

 המפורש שמו את הזכירה לא ■ההודעה
 בשאר שערכנו ובדיקה הזה, העולם של

שב ספק לכל מעבר הוכיחה העיתונים
 אף בהם נכתבה לא בתי־האבות עניין
האחרונים. בחודשים אחת מילה

 ההגינות את המר זבולון שכח לפתע
היח את שכח לפתע שלו, המפורסמת

 השבועון, עם לו שהיו ההוגנים סים
 ממגי שביקש הבקשות את שכח לפתע

המערכת. על־ידי ■ושנענו
 גילו למרות המר, זבולון הפך לפתע
הת אשר שרים אותם כמו שר הצעיר,

 הנוהג על שנים מיספר לפני עד חנכו
להז שלא המנוח, בן־גוריון קבע שאותו

 חייבים ואם — בשמו הזה העולם את כיר
 אותו לכנות זאת, בכל אליו להתייחס

 המסדים.״ !״השבועון
זקו מחברי־המערכת איש ולא אני, לא

 להעניק שיכול לכיבוד או לכבוד קים
 שבועות זו, תופעה אולם שר־הסעד• לנו

 כחבר- מונה שהסר אחרי בילבד ספורים
ההבט מדאיגה. תופעה היא הממשלה,

 רוח על וידידיו הוא פיזרו שאותן חות
 מתגלות הממשלה״ ״הצערת ועל חדשה,

העי עם הפר של הראשון במגעו כבר
כעורבא־פרח. תונות

הפד כאילו קודם, שהתעוררו התיקיות

 אשר תיקוות הממשלה, את קצת ינער
ב אליהן התייחסו חברי־הסערכת מרבית
 האמנתי אישית, אני, כי אם — ביטול

נפוח. כבלון התגלו — בהן
 לגבי להקיש אפשר זה מסיגנון־עבודה

 הן המר, יעסוק שבהם אחרים שטחים
 מה וזה כחבר־הממשלה, והן כשד-הסעד

מכל. יותר להדאיג שצריך
 המר נשאל כאשר המישרד, בתוך בשיחה

 הזה העולם של שמו את ציין לא מדוע
 רוצים, אתם ״מד. הגיב: שמסר, בהודעה
 זו, תשובה מהממשלה?״ אותי שיזרקו

 גיחוך. מעוררת אומנם, בחיוך שנאמרה
 נגד בריקדות על שעלה מי המר, זבולון

 ו־ פחח הפך ומיפלגתו־שלו, הממשלה
הכיסא. על שהתיישב אחרי מייד כפוף־גי
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 יחסו היא עניין באותו הפוכה דוגמה

 מהמערך, שחל, משה חבר־הכנסת של
כתבות. שתי לאותן
 זבד חייב שבה המישמעת כי ספק אין

 בממשלה חברותו עצם על-ידי המר, לון
 פחות חמורה בכנסת, סיעתו ועל-ידי

 מיש־ שחל. משה על המוטלת מהמישמעת
 יושב- להטיל הצליח שאותו טד־הטרוד

 ורטמן, משה בכנסת, המערך סיעת ראש
 ורע אח לו אין שלו, חברי־הכנסת על
האחדות. הסיעות באחת אף

 שמערכת־היחסים החיפאי, שחל אולם
 שהיתר. זו מאשר פחות הדוקה איתי שלו

 ■חיפה של כשליח עצמו רואה המר, עם לי
 היא טיבעון ולדעתו בכנסת, והסביבה

חיפה. סביבת
 איתי התקשר הכתבות, את שקרא לאחר

 אותו הפניתי נוסף. מידע •ביקש שחל
 בן- עמי קיריית־טיבעון, מועצת לראש
 מידע למסור ביותר המוסמך שהוא דרור,

זה. בעניין לחבר־כנסת
 ישב לטיבעון, נסע עצמו, הטריח שחל

נוס חברי־מועצד. ועם דאש־הפועצה עם
בתי־האבות, של זו לבעייה הקשורים פים

 שנכתב מה כי ספק מכל מעבר שוכנע
 האחרונה, למילה עד נכון הזה בהעולם

וה הסעד לשרי בנדון שאילתות והגיש
פנים.
 כפי גיבוי לו שאין למרות שחל, אך
 ״הפירסו- מאחרי הסתתר לא להמר, שיש
 לשר- שלו בשאילתה בעיתונות.״ מים

הכת שתי ״בעיקבות שחל: כתב הסעד,
 בהעולם ינאי יוסי על־ידי שפורסמו בות
 לזקנים׳ מוות ,בתי הכותרות תחת הזה,

 לשאול ברצוני חיים/ נשרפו ו,הזקנים
 של הפיקוח מדוע (א) השר: כבוד את

 ומביא לוקה, בתי־האבות על מישדד־הסעד
אנ שמאות כך ולידי בנפש, אסונות לידי
במוס סובלים חסרי־אונים זקנים שים
 ז ממישרד־הסעד רישיון להם יש אשר דות
לת ■כדי לעשות שר־הסעד מתכוון מה (ב)
זה?״ מצב קן

 בורג, יוסף הד״ד לשר-הפנים, בשאילתה
 הסתמך שוב המר, של מיפלגתו חבר
 לדעה וביקש הזה, העולם ועל עלי שחל
 חנות־ שכל בעוד מדוע, שד־הפנים מפי

 רבים, ממישרדים לאישורים זקוקה מכולת
וה הפנים המישטרה, הבריאות, כמישרדי

 מישרד־ מסתפק רישיון, לקבל כדי עירייה,
 כדי בלבד מישרד־הסעד של באישור הפנים

לבתי־אבות. רישיון להוצאת להסכים
 מחבר־הכנסת ילמד הצעיר שהשר כדאי
העי כלפי אפילו הילסוה־הגינות, הצעיר

 לבקש מהסם הוא אין שממנה תונות,
הוגן. יחס

■ ! 1■ ■ י
 העולם כלפי המר של התחסדותו למרות

 לי יש בטיבעון, האבות בתי בעניין הזה
זו. שגיאה על לכפר כיצד בשבילו הצעה

 אלה בכתבות להשתמש יכול שר־הסעד
התו את מהשורש לעקור גולמי, כבחומר

 הוא בטיבעון. שנתגלו הנוראות פעות
 יש שלהם בתי־האבות מבעלי לדרוש יכול

 הקשור בכל המצב את לשפר רשיונות,
 וכמות רמת הרפואיים, ההיגייניים, בתנאים

רש להם שאין אלה לגבי והדיור. המזון
 אשר בחוק שינוי ליזום המר יכול יונות

 רישיון חסר בית-אבות לסגור לו יאפשר
הרישיון. בתנאי עומד •שאינו כזה או

ל ותקנים תקציבים למצוא המר על
 אימתם יטילו אשר מישרדו, מטעם מפקחים

 זקנים מאות ויצילו בתי־האבות בעלי על
 וימנעו לקוי רפואי וטיפול מתת־תזונה

 בדיר־חזי- חייהם את לסיים אלה מאנשים
 חשבון על המר זאת יעשה גם־אם רים.

ב הראשי במישרד והפקידים התקציבים
מט את האלה הכתבות השיגו ירושלים,

רתן.
 המר זבולון יוכל הזה, העולם מבחינת

 ב- המצב על לו נודע כי לטעון אפילו
בעי קריאה מתוך בטיבעון בתי־האבות

 בביטאון או הצופה, המפד״ל, של תונה
ה את ישפר אכן הוא אם גוש־אמונים.

יינצ בלבד אחת קשיש של וחייו מצב,
ייעודן. את הכתבות השיגו — לו

ה העולם6 1998 הז


