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 יגורי ומידין. מתמיד לגמרי אותו ניתק

 הפוליטיות ועמדותיו ד״ש, של כנץ נחשב
לשינוי. מאשר לידין־תמיר יותר קרובות

 עם שיחות כמה יגורי ערך לאחרונה
 שימעון וביניהם אחרות, מיפלגות ראשי
 עם השיחה פת. וגירעון וייצמן עזר פרם,

 ביותר, היעילה הנראה, כפי היתה, פת
שבליכוד. לליברלים להצטרף עשוי ויגורי

 יצטרף יגורי אם היא הגדולה השאלה
 תקופודמה אחרי לחרות, או לליברלים,

 הפילוג. עם מייד או אנשי־שינוי, אצל
 תקופת־ להתבשל יבכר יגורי כי להניח יש
 עזרה החדשה. במתכונתו שינוי, עם מה

 דווקא הציעו שאנשי־שינוי העובדה לכך
 שהיו בבחירות לידין, נגדי כמועמד אותו

מזכי יושב־ראש לתפקיד להערך צריכות
ד״ש. רות

אמ של בביתו שהיתה בחגיגת־הניצחון
ה המשתתף יגורי היה רובינשטיין, נון

לשינוי. שייך שאינו יחידי

סיכום
 אלא קיימת, עובדה הוא בד״ש הפילוג

 מובטחים שנראה בכל נס. יקרה כן אם
 חברי״הבנסת חמשת מילבד לשינוי, עתה

 עמית, של קולותיהם 1גכ המוצהרים,
 יצטרף אלגרבלי וגם יתכן ויגורי. גולומב
ל החדשה המיפלגה את ויהפוך אליהם

חברי״כנסת. תישעה בת סיעה
 אליהו שאלגרבלי, היא אחרת אפשרות

 ידין, מוצהרי ארבעת אל יצטרפו ואסעד
 שיב־ בן יהיה ידיו מיפלגת של כוחה ואז
חברי״כנסת• עה

ה את תחזק אמנם ד״ש התפלגות
 לבעיות תגרום אך בגין, של קואליציה

 יתחזק בגיך זו. קואליציה בתוך רבות
על לסמוך יכול הוא אין שכיום משום
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ועמית ידין
? למטה

 ברור ואילו רבים, בנושאים ד״ש הצבעת
 הפילוג, לאחר בקואליציה שיישאר שהפלג

 ממושמע יהיה יהיה, אשר גודלו יהיה
האחוזים. מאת בבל

 שמונה או שיבעה בת למיפלגה אולם
 מיס־ אותו להיות יכולים לא חברי״בנסת

 15 בת למיפלגה שיש כפי שרים של פר
 בכל כי לידין הבטיח אמנם בגין ח״בים.
 מאחוריו, שיעמדו חברי-בנסת, של מיספר

 סגן־ראש״ תפקיד את בידו יותיר הוא
 שבעיקבות ספק אין אולם — הממשלה

 ו־ חברי־הליבוד חברי־מיפלגתו, של לחץ
זו. הבטחה להפר בגין ייאלץ המפד״ל
 בידי אז שיוותרו המישרדים ושני יתכן

 המישפטים מישרדי יהיו המצומקת ד״ש
 שר־המישפטים, יישאר תמיר והרווחה.

 מישרד־ את לידיו לקבל ייאלץ ידיו ואילו
 על יתוגברו אולי שסמכויותיו הרווחה,

ה ידידיו אולם מישרד־הבריאות. חשבון
 הוא כי לספר יודעים ידיו של קרובים

 ישאירו לא ואם זו, בהשפלה יעמוד לא
יתפ תואר־סגו״ראש־הממשלה, את בידיו

מהממשלה. טר
 סגן- ותפקיד האחרים, השרים שני

 בין לחלוקה אז יוותרו ראש-הממשלה,
 סג- את יתן ובגין .יתכן למפד״ל. הליכוד

 ייאלץ ואז בורג, יוסף לשר-הפנים נותו
 המרכיבות במיפלגות מחומה מול לעמוד

 השר יהיה !מי לקבוע כדי הליכוד, את
 ה■ מקרב נוסף שר בחירת גם הנוסף.
הפני ביחסים בשקט, תעבור לא מפד״ל

זו. במיפלגה השוררים המעורערים מיים
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אפש בלתי שהיתה משימה — יותר נמוך
 להאמיי היה יכול פתי רק מלכתחילה. רית

 אחד על לוותר יסכימו המפד״ל שאנשי
 אותו שלהם, ביותר החזקים ממבצרי־הכוח

שנה. שלושים במשך וביססו הקימו
מנ אותם המשרדים, שני לדוגמא: רק
ל מעונות־יום בעבר החזיקו למזג׳ סים

 למעונות ילדים לקבלת המפתח אבל ילדים.
 נקבעה במשרד-העבודה שונה. היה אלה
 הצרכים. פי על י למעונות הקבלה זכות

 בהם רבים מקרים התגלו במשרד־הסעד
 קשה ומשפחה. מפלגה קירבת המפתח היה

 על בנקל יוותרו הסעד שאנשי להאמין,
בידם. שהיתה זו פרבילגיה

 ישועה
לרווחה

£ ה י ש ע ת מ בו צ  קוני שתי זו מול זו ני
 במשרד־ מיזוג של שונות ספציות /

התוב משרד־הסעד אנשי של זו :הרווחה
 משרד־ אנשי של וזו פריטטי! מיזוג עים

 יחידות אותן רק ימוזגו שלפיה העבודה,
ה בעוד המשרדים, בשני מקבילות שהיו

 תשמורנה הספיציפיות העצמאיות יחידות
עצמאותן. על

 בדרך המיזוג את ליישם מנסה גורלניק
 לפוצץ מנסים משרד־הסעד אנשי השניה.

 המשא־ הופסק זה רקע על מחיר. בכל אותה
 המנכ״ל משנה המשרדים, מיזוג של ומתן

 חתירה מערכת ונפתחה מתפקידו התפטר
גורלניק. נגד בעיקרה המכוונת והשמצות,

 נרחבת די קבוצה שקיימת לציין, צריך
ב דווקא התומכת 'לשעבר, במשרד־הסעד

העוב הם אלה המוצעת. המיזוג תוכנית
 זה־ הפסיכולוגים במשרד, המקצועיים דים

 המיזוג עם כי שקיוו עובדים־הסוציאליים,
 משרד־העבודה של הקונספציות תיושמנה

שלהם. היחידות לגבי גם השיקום בתחום
ולהג להמשיך המנכ״ל מנסה זה בשלב

 ההתנגדות למרות המיזוג, תוכנית את שים
 כבר שברור מה הפיצוץ. י ואיומי האקטיבית

 לבסוף, המיזוג יבוצע אם שאפילו הוא, היום
 מספר ולצימצום לייעול יתרום לא הוא

 העבודה־והרווחה שר :להיפך העובדים.
פקי של אחוזים שני' עוד שיוסיפו מצפה

היחי צימצום למרות החדש, למשרד דים
ה תוחמץ למעשה כך .20ל־ 42מ- דות

 התועלת וגם המיזוג של העיקרית מטרה
 בגלל ממנו, להפיק היה שניתן השולית

 השונים משרדים׳ שני שבמיזוג האבסורד
תתנדף. במהותם,

 הנטוש הפנימי המאבק בגלל בינתיים,
 המוזר, בזיווג שזווגו המשרדים שני בין

ה המשרד עובדי כולה. המערכת נפגעה
 המיל- תסתיים כיצד יודעים שאינם חדש,
 ולמעשה ובדכאון בפאניקה שרויים חמה,

 ו־ חריקות תוך מתפקדת כולה המערכת
צרימות.

 המוסד מנכ״ל רוטר, רפי כך על אמר
 של ימינו כיד ששימש מי לביטוח־לאומי,

ה כמנכ״ל כיהן שזה בעת כץ ישראל
מז מחדש ארגון של התהליך ״כל : מוסד

 ואי־בהי- אי־ודאות של מצבים מטבעו מין
 הנוגעים מכל נמנע בלתי זה דבר רות.

 יימשך לא זה שתהליך רצוי לכן בדבר,
ה החלק את כבר עברנו להכרחי. מעבר
 חשוב ההחלטות. קבלת של זה — עיקרי

 מעתה קצר. זמן תוך יתקבל הנותר שהחלק
הביצוע.״ לשלב נכנסים אנחנו

 האיסטרטגיה לקביעת הדיונים במהלך
 שותף רוטר רפי היה לא המיזוג ביצוע של

 של מימושו לאופן בקשר השר של לדעתו
 פנימיים, בדיונים טען רוטר המוצע. המיזוג

 הלחצים בהשפעת השר, נוקט שבה הדרך כי
מעכ משרד-הסעד, אנשי עליו שמפעילים

 תיפ־ את מכשילה המיזוג, ביצוע את בת
 בקרב חרדה ומעוררת המערכת של קודה

 גיר- על להגיב רוטר כשהתבקש העובדים.
תגובה. כל למסור מוכן היה לא הוא זו סר,

 תבוא למשרד־הרווחה שהישועה ייתכן
 שבגללה מד״ש, בלתי־צפוי: מכיוון דווקא
 עלול בד״ש הפילוג המהומה. כל נוצרה
 בממשלה. ד״ש שרי מספר לצימצום לגרום

 את לאבד כ״ץ ישראל עלול מכך כתוצאה
לק צורך יהיה שלו. המיניסטריאלי התיק
 משרד־העבודה־ של גורלו את מחדש בוע

 שאז מקווים, הנצים המחנות שני והרווחה.
ו הכפוי המיזוג לביטול אפשרות תיווצר
מעקרו אחד עוד לספק רק שנועד המוזר,
 ד״ש של וחסרי-הכיסוי היומרניים נותיה

המתפוררת.
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פוס מצידה, אש״ף, הנהגת אש״ף. הנהגת
באירו ישראל נגד פעולות־טרור כיום לת
 המדיני במאמץ מחבל שזה בטענה פה,

 בישראל פיגועים בביצוע דוגלת היא שלה.
 אש״ף, תפיסת לפי המוחזקים. ובשטחים

פיגו לגיטימית. שיחרור״ ״מילחמת זוהי
 ועידת לקראת הסתם, מן יתרבו, אלה עים

להו נסיון אש״ף רואה שבה מחנה־דויד,
מהסדר־השלום. הפלסטינים את ציא

 להפציץ חיל־האוויר מטוסי יצאו כאשר
הפעו על כתגמול בלבנון, פתח בסיסי את
 חסרת- פעולה זאת היתה בלונדון, לה

 המטוסים פגעו בא/ לנקום כדי תכלית.
 א/ של אוייבו שהוא בב/

 בין המילחמה מפורשים. פורשים
 הגיעה סוכני־עיראק ובין אש״ף הנהגת

 ונהרס פוצץ כאשר לשיאה, שבוע לפני
 בבירות. קומות שמונה בן בניין כליל

.175ל־ הגיע ההרוגים מיספר
 אירגון של המיפקדה שכנה בניין באותו

 מאיר־ שפרש רסיס — אחר פרו־עיראקי
 הסורי הקצין ג׳בריל, אחמד של הקטן גונו

 לשיח־ העממית ״החזית המתקרא לשעבר,
 גם הכללית״. המיפקדה — פלסטין רור

חבש. ג׳ורג׳ של החזית מן פרש ג׳בריל
 מתנגד הוא אך קיצוני, איש הוא ג׳בריל

 העיראקי. לקו נמרץ באופן זאת בכל
הרש להנהגה לאחרונה התקרב משום־כך

 מ־ הפורשים עראפאת*. יאסר של מית
 תומכים אבו־אל-עבאם, בהנהגת אירגונו,
עראפת. של הגדולה אוייבתו בעיראק,
 התסבוכת על אור מטיל הבית פיצוץ

 במחנה הפנימיים היחסים של הפנטסטית
 הראשון, ברגע האמינו, הכל הפלסטיני.

 של אירגון־פתח על-ידי בוצע הפיצוץ כי
 סוכן באבדאל-עבאס, לנקום כדי עראפאת,

 שהעיראקים אחרי וזאת — העיראקים
 בלונדון עראפאת של אנשיו -את רצחו
בפא יאסין), (עלי בכוויית חמאמי), (סעיד

 (שם ובפאקיסטאן קלק) (עז״אל־דין ריס
, שלושה). נהרגו

 הטענה את הכחישו פתח אנשי אולם
האבי של הרב המיספר ביגלל אולי מייד,
 בית שבאותו כך על הצביעו הם רות.

 פתח, של מקומית מיפקדה גם שכנה
הפי בשעת שהה עצמו עראפאת ושיאסר

מהמקום. בילבד מטר 300 של במרחק גוע
 את ביצע מי כן, אם הכדלים. יש

 שירותי- :לבסוף אש״ף, טען י הפיגוע
 מכיוון וישראל. ארצות־הברית של הביון

 מיבצעית מיוקרה נהנים ישראל ששירותי
 העיתונאים את זו סברה הצחיקה לא רבה,

 ציין: אף בביירות מונד לה כתב הזרים.
הכ לא הישראליים שהשירותים ״העובדה

 רבה.״ משמעות לה יש הטענה, את חישו
 את ■ לפטור קל זו, תסבוכת פני מול

 ״כולם בנוסח סתמית באימרה הבעייה כל
 ביניהם.״ הבדל אין רוצחים.

גדו הבדלים ביניהם יש למעשה אך
 ופתח אש״ף הנהגת :השאר בין מאד. לים

 במשא- להשתלב כוונתה את מסתירה אינה
 מוכנה ישראל תהיה אם לשלום, ומתן

 להסדר־שלום להגיע כדי אותה, לשתף
 ישראל. לצד פלסטינית מדינה יכלול אשר

 ב־ וסוכניהם העיראקים פתחו משום־כך
 בלונדון, הרוצחים עליהם. התקפת־מחץ

 בעקיפין ביקשו אל־על, בצוות שפגעו
אש״ף. הנהגת תחת גם לחתור

 בישראל, פיגועים מבצעת אש״ף הנהגת
 חפים־מפשע. בני-אדם נהרגים בהם שגם
 ממשלת־ את להכריח כדי זאת עושה היא

 דבר — במשא־ומתן אותה לשתף ישראל
באופן כמובן, לו, מתנגדת שהממשלה

עבודה
כתובת ללא

 כתאונת■ בגבו גפ;ע הפועל
 תחילתו וזו!חיתה עבודה,

 מסע־ייסורים שד
ממושך ביורוקראמי

 לסגור ),33( מצארווה אחמד פנה כאשר
 לא עבודתו, במקום המשאבות מברזי אחד

 גורליים. כה יהיו הבאים שצעדיו שיער
ב־ הדודים, מחלקת עבר אל צעד הוא

 המדרגות על החליק חדרה, נייר מיפעלי
 אחת את ושבר מעד שמן, מכוסות שהיו

גבו. מחוליות

 בשבוי מחזיק ג׳בריל של אירגונו *
 עמרם. אברהם חייל־המילואים הישראלי,

שבוי־מילחמה. של זכויות לו העניק הוא

 * מצארווה, סיפר במקום,״ ״נשארתי
 אותי הרימו לעבודה חברי מעולף. ״כשאני
 יפה הילל לבית־החולים אותי והובילו

 וקבעו צילומים, לי עשו שם שבחדרה.
 לא חמש. מיספר בחוליה שבר לי שיש

או שלחו אחד. יום בבית־החולים נשארתי
 שבועיים.״ של מנוחה לי ונתנו הביתה, תי

המ ימי את כנכס. שבועות שישה
 סובל כשהוא בביתו, מצארווה בילה נוחה

 התחתון. ובפלג־גופו בגבו עזים מכאבים
 לבית־החולים. חזר המנוחה, ימי כשתמו

 ושוב, שוב אותו בדק הרופא־האורתופד
 אלא לחודשיים. אישור־מחלה לו ונתן

פגו. לא שכאביו
לבד מצארווה שב המחלה חודשי בתום

 על מלמד מצארווה המישפחה שם *
המצ המצביא עם בא המישפחה שאבי כך
 עלי, מוחמד של בנו באשה, איברהים רי

 של הראשונה במחצית ארץ־ישראל כובש
.19ה־ המאה

אירית
רעב שובחת

 לשע- השבוע המשיכה דותן רשת מ(
 מילבד — הבוהימה אנשי את שע ■י*

עצמם. בדבר הנוגעים
 מאוחרת, לילה בשעת שעבר, השני ביום
או שייקה עם הזה העולם כתבת שוחחה

הת השיחה בברלין. במלונו ששהה פיר,
ובנוכ אשתו, לידיה, של בנוכחותה נהלה
 בני- וקארין. גיגי ילדיהם, שני חות
 לטוס עומדת לידיה כי לכתבת סיפרו הזוג

 להצטרף כדי הילדים, שני עם לברלין
 לא כי השביעוה הם אולם בעלה. אל שם
 שפורסמה בכתבה הידיעה את לפרסם תעז

).2137 הזה (העולם שעבר בשבוע
 עומדת אני יומיים ״תוך אמרה.לידיה:

 יותר !הילדים. שני עם הארץ את לעזוב
 איכפת ולא שלהם, הנפשי השקט לי חשוב

תחי עם ימי־לימודים כמה יפסידו שהם לי
 מחונן, ילד הוא גיגי הלימודים. שנת לת

 מנת- של אוניברסיטאיות בחינות שעבר
להדביק בקלות יוכל הוא שלו; המישכל

דותן אירית
אלי יחזור ששי עד ״אשבות

 ל: מתחננת אני אבל שהחסיר. מה את
 עז הרביעי. היום לפני הנסיעה על לפרסם

שקטה.״ אהיה לא בברלין, אהיה שאני
 הסבירה פוחדת; היא ממה כשנשאלה

 לכי מסוגלת היא אירית, הזאת, ״הבחורה
 שאנחנ תדע היא שאם פוחדת אני דבר.

 אנ משהו. תעשה היא לטוס, עומדים
 אבי מה, דעתי על להעלות מסוגלת לא

 כי לה אין בילדים, לפגוע יכולה היא
מעצורים.״

לו לידיה, לבקשת הצטרף שייקר. גם


