
במדינה •
העם

!מוופקד תמפקד
טוב, ראש־הממשדה מצב

— מצויץ טוב, יותר
שיפור ח? ועכשיו

 של הראשון בעמוד פורסמה הידיעה
 את להבליט שנועדה במיסגרת הארץ,

 הסנסציונית. חשיבותה
לשונה: וזו

 בתפקודו שיפור
בגין של

 אתמול ציינו הממשלה חברי
 במצבו שחל הברור השיפור את
 תיפ־ ובכושר הממשלה ראש של

 אתמול התרשמו השרים קודו.
שהת בגין מר של מחיוניותו

 והנינוהה הבטוחה בדרך בטאה
הממשלה. ישיבת את ניהל שבה

 קשה מחלה של ימים לכד קדמו אילו
מו זו ידיעה היתד. ראש־הממשלה, של

 ראש־ כי כן לפני נתפרסם אילו בנת.
 הודעות בצירוף מתפקד,״ ״אינו הממשלה
 בגין, מנחם של החמור מצבו על רפואיות

בהחלט. טבעית זו ידיעה היתה
 לפירסום. קדם לא כזה דבר שום אולם
 ביניהם; והארץ כלי־התיקשורת, להיפך:

 המצויין מצב־בריאותו את נס על העלו
 הודיע בגין של רופאו ראש־הממשלה. של

 מחלת- לגמרי. ״תקין״ מצבו כי בטלוויזיה
 הקלה והסברת כליל, נרפאה שלו הלב
היא. אף מפריעה אינה שלו

 ידיעות פירסם המרושע הזה העולם רק
 ״מתפקד״. אינו שראש־הממשלה כך על

הס ובארצות־הברית בבריטניה עיתונים
 על שונות ידיעות ופירסמו כך, על תמכו

 וכד מייד שהוכחשו הלקוי, מצב־בריאותו
ו ראש־הממשלה מישרד על־ידי כל־וכל
רופאיו.

 צורך הממשלה חברי ראו מדוע כן, אם
 בכושר- שיפור״ ״חל כי במיוחד לציין

 ראש- על-ידי הופתעו מדוע תיפקודוז
השבו הישיבה את ניהל כאשר הממשלה,

ונינוחה״? בטוחה ״בדרך עית
 ה״לאו״. את כולל ה״הך כי היה מובן
 כיום, הוא ראש-הממשלה של הרגיל המצב

העיתו ושל השרים של החשאית לדעתם
 כך, משום אי-תיפקוד. של מצב נאים,
 אחת, בישיבה מתפקד הוא כי נראה כאשר
 מיוחד, לציון הראוי כחריג, הדבר נראה

הראשון. ובעמוד במיסגרת

פרשות
הקג״ב של הבטחה

 שיחרורו טורפד האם
 שציראנסקי אנאטדזי של

? חסר־אחריות פירסום ביגלל
 ל- העמדתו את למנוע היה ניתן האם
שצ׳ראנסקי? אנאטולי של מישפט

 ובישראל בעולם הציבור כאשר השבוע,
 של מישפטו אחרי גוברת בחרדה עקב

בבגי שהואשם במוסקבה, היהודי הצעיר
 בחדרי- זו שאלה הושמעה חמורה, דה

בחריפות. חדרים
 חודשים כמה במשך .,במיכתג פסוק

 במרכז שצ׳ראנסקי עמד כבר מאסרו, לפני
ההתעניינות.

 העניק מערביים, עיתונאים קיבל הוא
 השילטון מזימות על דיווח ראיונות, להם

 אותו כל לו. להתנכל המבקש הסובייטי
 שנעצרו אחרי גם חופשי. עדיין היה זמן

 ברבים ונודע הליברליים, משותפיו כמה
 עדיין נגדו, להעיד עליהם לוחצים כי

זרים. עם ודיבר חופשי שצ׳ראנסקי היה
 ומוזר, ממושך מישחק אחרי לבסוף,

לדין. להעמידו הכוונה על ונודע נאסר
שישוח רבה תיקווה קיימת היתד. אז גם
חי על החשאי המשא-והמתן במהלך רר.

 שבו והמיזרח, המערב בין אסירים לופי
 פלאטו־ שמואל ח״כ של נציגו גם השתתף

שמו. הוזכר שרון,
 זה במשא־ומתן השתתף הסובייטי בצד

 פוגל. וולפגאנג המיזרח־גרמני עורד־הדין
 מיכתב, פוגל כתב המשא־והמתן בשיא
בלתי-רשמית. כהבטחה להיחשב היכול

בינה ויאיר שלמה בן־ יזהר שלמה, בן־ ניצה מפגינים
!״למילואים אותה לקחת לא !אשתי ״זאת

 הקומוניסטי: הפרקליט כתב זה במיכתב
 במוזאמ־ ישראלי (של חילופי־האסירים אם

 המיזר־ בגרמניה אמריקאי סטודנט ביק,
 ייצ־ בארצות־הברית) סובייטי ומרגל חית

סי קיים משביעזדרצון, בצורה או־לפועל
גלו (ראהשצ׳ראנסקי בעניין גם לטפל כוי

פה).
 הפרקליט אך התחייבות. זו היתד, לא

 המדבר ואחראי, זהיר כאדם ידוע הגרמני
 הקג״ב, דעת על הסובייטי, השילטון בשם

 לפסוק הכל-יכול. הסובייטי מוסד־ד,ביטחון
 וכל רבה, משמעות היתד, במיכתבו זה

כך. אליו התייחסו גם האחראיים הגורמים
 יצאו כאשר אולם עצמית. פירסומת

משהו קרה לפועל, חילופי-אסירים אותם

בהר פורסם העולם בעיתוני בלתי-צפוי.
 לגבי גם דומה משא־ומתן מתנהל כי חבה

שצ׳ראנסקי.
 ואין המישחק, כללי את נגד זה פירסום

 עורך־ הסובייטים. את הרגיז שהוא ספק
 ששלח במיכתב כך על העיר אף פוגל הדין

 ״ידוע כי ציין שבו פלאטו־שרון, לשמואל
 מכל פעילותי את להרחיק יש כי ברבים
 אחרת כי שאפשר, כמה עד פומבי, טיפול

).2131 הזה (העולם דבר״ להשיג אוכל לא
 בעדינות רמז פוגל ברור: היה הרמז

 הפירסום. את שגרם הוא פלאטדשרון כי
 שלו, חסר-המעצורים יצר־הפירסומת מתוך

אפשרית. שד,יתד, עיסקה טירפד ושבכך
 -׳שצ אנאטולי היה מכך היחידי הסובל
ראנסקי.
 התגייסה השבוע יוקרה. שד עניין
העו המכונה את והפעילה ישראל ממשלת

 היה הדבר יהודית. תעמולה של למית
 הגנה כל לשצ׳ראנסקי להעניק כדי דרוש,

 למנוע היה מוטב כי ברור אך אפשרית.
 לפני שיחרורו, את ולהשיג המישפט את

 יוקרתה את עירבבה הסובייטית שהממשלה
להיסוג. לה קשה כי עד זו, בפרשה

ביטחון
<׳ הזננות הן מ׳

18 שבני מה ״תתפדאו
יכודים הברים וכמה

במדינה!״ דעשות
25ה־ בת ניצה אומרת

 היא גם אבל רב. של בתו היא ״אמי
פירסט תני אמר הדתיות!״ כל גיוס בעד

ב שבא מסורתית, למישפחה בן ),26(
 השמיניס־ להפגנת ענת, אשתו, לוויית
 בקו״ם בשערי השישי ביום שנערכה טיות,
ומיון). קליטה (בסיס
 להנדסה ב׳, שנד, סטודנט, הוא תני
 היו עתה זה בתל-אביב. וטכסטיל כימית

 בשל פיספס שאותן בחינות, שלוש לו
 הוא אבל יום. 50 של שרות־מילואים

 שרתו כולם בבית, ״אצלנו, מקטר: אינו
 השבוע רק השתחרר עמי, אחי, — בצבא

 מסיבות ששוחררה אחות לי ויש מחובה,
 פתוח, לב ניתוח לה עשו בריאותיות.

וביק הדלתות כל על שהתדפקה ולמרות
 היו לא לאומי, שרות לפחות לעשות שה

לקבלה.״ מוכנים

 אני ״כי תני, אומר להפגנה,״ ״באתי
 לו יש זכויות לו שיש מי שלכל חושב

 אשתי, שענת, מסכים אינני חובות. גם
 על תלמד אחרת ומישהי למילואים, תלך

חשבונה.״
 אשתו, בטיק. כשימלת ג׳ינג׳ית

 ושערה הגבוהה בקומתה שבלטה ענת,
 ממילואים. שנה לפני שוחררה הג׳ינג׳י,
 שאיכפת אזרחית ״בתור באה להפגנה

לה.״
 מספרת. היא ,״הוגי־ד,רעיון בין ״הייתי

 ברדיו החדש החוק על ששמענו ״אחרי
 נוספו סטודנטים. כמה ועוד אני התארגנו,

להצט שרצו ואזרחים, שמיניסטיות אלינו
והח התכנסנו שעבר בשבוע למאבק. רף

 קבוצות מיני כל שיהיו שבמקום לטנו,
 זרק מישהו אחד. גוף יהיה שנאבקות,

 לוחמים (״אזרחים אל״ף השם את פיתאום
עק כמה לעצמנו הצבנו ואז בפטור״)
רונות.״

העקרונות: שלושת
 לשרת מחוייבות־הגיוס כל חיוב •

שנתיים.
ש מיוחדות, ועדות־הסמכה הקמת •

וה מתחזה, ומי דתיד, באמת מי יבדקו
לאומי. לשרות ללכת תחוייבנה דתיות

 יקויימו, לא אלד, דברים ששני עד •
 לא שהמשתמטות הקבוצה חברי ידאגו

 ולאוניברסי־ עבודה למוסדות תתקבלנה
טות.

וה המסובך ״בעניינו :אומר הקטע *
 זה ברגע אין שצ׳ראנסקי, של מאד קשה

 אפעל להבא גס אולם להחלטה. אפשרות
ב שהסכם היא ודעתי הרבה, זה בעניין
ל יוכל האסירים) (חילופי הראשון עניין

דומים.״ הסכמים על לטובה השפיע

 במינהל המ״א את עושה 24־,-ד בת ענת
 מכירה היא שכזו, ובתור רווחה, שרותי
 ד,ידיים-ד,עובדות. חוסר בעיית את היטב
 עם דיברתי למשל, אתמול, רק ״הנה,

 שאמרה בכפר־שלם, ויצו מעון מנהלת
 לשנתיים, בנות אליה באות היו שאילו

 זו היתד, מתנדבות, סטודנטיות רק ולא
עצומה.״ הקלה

ד,בריקא על והעליה הלימודים מילבד
 ועבודות־יד. פיסול גם ענת אוהבת דות

ב שעשתה בטיק, בשימלת באה להפגנה
 זמן אפילו לי אין עכשיו ״אבל עצמה.
 רק ואני באוניברסיטה, לבחינות לגשת
ה חשיבות את יבינו שהמרצים מקווה
יכעסו.״ ולא מאבק,

 שב- הבולטות בין זונה." הייתי ״לא
 שלט שהניפה סבתא, דווקא היתד, מפגינות

 ד,תנדבי ״סבתא! בעצמה: שחיברה גדול,
 אנחנו. תמיד לפקודה למילואים. את גם
המשתמטות?״ עם מה

 אבל לחמישה, סבתא באמת אני ״כן.
 ריבקה אמרה בצבא,״ שירתתי אני גם

 אורנה, בתה, עם שבאה ,57,־ד בת דח־יץ׳,
להפגנה.
 צריך לקבל, רק שאי־אפשר חושבת ״אני

 ,שקר זה עכשיו שקורה ומה לתת. גם
 פוש־ המצהירות כשהבנות יכולתך,׳ לפי
 החוף על ועולות בגדיהן את אחר־כך טות

בביקיני.״
 ״אצלנו בזיכדוו-יעקב. נולדה ריבקה

 עברתי 15 בגיל בהגנה. כולם היו בבית
 ואצלנו בן־שמן, למושב מישפחתי עם

 הבחורים ההגנה. של הנקודה היתד, בחצר
 הכרתי גם וכך שם, לשמור באים היו
 הבריטי, בצבא שירתתי אחר־כך בעלי. את

 זונה הייתי ולא וייצמן, עזר עם במצריים,
במילחמת־ד,עצמ נולדה הגדולה בתי שם.
 — כלומר עת־יה. לה קראנו לכן אית•
המדינה.״ את אלוהים לנו נתן שבו הזמן

הצ כאחת לבושה ריבקה באה להפגנה
 ומיטפחת מודרנית בחצאית־מידי עירות׳
 מוכנה ״אני צעירה: רוחה גם אדומה.

 שלי. הבת במקום למילואים ללכת היום
 שלה החיים כל את תהרוס שהיא למה

 בית לה להקים צריכה עוד היא בצבא?
!״וללמוד

 המין בני את להתגייס?״ לי ״למה
 ואב נשוי ),34( בינה יאיר ייצג הגברי

 הסתובב חולדה, קבוצת בן יאיר, לשניים.
ובמכנ משובצת בחולצה המפגינות בין

 יכולתו, כמיטב לעזור, וניסה קצרים, סיים
בהתרמות. והן בהחתמות הן

ט׳, בכיתות ומחנך לחשמל מורה ״אני
 שמחנך ״כמורה, רמת־גן. באורט וי״א י׳

 שלנו. בבנות גאה אני טובה, לאזרחות
רחוק. תגענה עוד הן

להת מקום ״שיש יאיר, אומר ״נכון,״
 במיקרה אבל הדתיות. בבנות חשבות

 דתיות, בנות שתי בין בשיחה נוכח הייתי
 כדאי אומרת, את 'מה :אמרה כשהאחת

 והשניה הבא?׳ בשבוע לצבא להתגייס לי
 כשאני להתגייס, לי 'למה :לה ענתה
 הגדיש זה כסף?׳ ולהרוויח לעבוד יכולה

 ולומר להפגנה לבוא והחלטתי הסאה, את
דברים.״

למר הראשית. ברבנות ״זונות״
 שבאה אחת גם בהפגנה היתד, הפלא בית

 בן־ ניצה ממילואים. שיחרורה על למחות
 של ככתבת בצבא שירתה ,25 בת שלמה,
ממילואים שוחררה היא גדנ״ע. במחנה

)32 בעמוד (המשך
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* שצ׳ראנסקי עד פוגל במיכתב הקטע
וקשה...״ מסובך עניין


