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 שהיה מאיד, חשוב ציוני אירוע באיזה

הצ התכצסה בלונדון, האחרונים בימים
 לשמוע כדי עמנו, של הפיננסית מרת
הז ההפסקות באחת להגיד. לנו יש מה

 אייזנ- האדונים אחד שולחן אצל דמנו
ממכסי כץ מפאריס, פרידמן מיפן, ברג
 מפאריס, ורוטשילד מז׳נבה גאון קו,

שקורה. מה על ושוחחו
אומרים אתם מה נו, :אייזנברג

 י מה להאמין, לא ז שלי החבר׳ה על
אל מיקי אלי כשבא האמת, את להגיד

שאפ לי ואמר חודשים, כמה לפני בין,
האמנ לא המיפעל, און להציל עוד שר
שאול- :לעצמי אמרתי מה, אבל תי.

ה את להגיד יכול אתה לעצמך נוח,
 על הולך תמיד אתה בעסקים אמת.
 אז 2 צ׳אנס לקחת לא אתא על !בטוח
 ן ארליך על גם צ׳אנס תיקח שלא למה

ותראו האו״קיי, את למיקי נתתי אז נו,

ה ר ת פ ה נ י י ע ב ה
פיתרונה. את למצוא עומדת הירידה בעיית

כזה. אשר מישפט בומבסטי, מאוד נשמע שזה יודע אני
עובדה. אבל ערעור, אחריה שאין מוחלטת קביעה מין

 מדעי. באופן לעניין ניגשו שלא היתה הירידה עם הבעייה
 רבנים עיתונאים, לפוליטיקאים, בעסק הטיפול את השאירו

 כבר סוף־סוף עכשיו, הזה. מהסוג לא־מיקצועיים אנשים ועוד
המינהרה. בקצה אור לראות ואפשר המדע, לידי העסק עבר

 לידי שנפל במחנה, צה״ל, חיילי מעיתון לי נודע זה כל
 הגיליון, של ההיסטורי 42 בעמוד מאוד. עגומות בנסיבות

 פני את שישנו המילים 400 מופיעות , 13.5.81ב־ אור שראה
 מילים אלף בן מסע שגם לומר ניתן זה ועל ההיסטוריה,

מילים. 400ב־ להתחיל יכול
 נאמר: יורדיםז״ הם ״למה הכותרת תחת שמה,

 או כלכלית אינה מישראל לירידה האמיתית ״הסיבה
קליני.״ פסיכולוג קובע — נפשית אם כי חברתית,
 קליני פסיכולוג שהוא פרוינד, נתן ד״ר הוא הגדול האיש

 שפירסם תל־אביב, באוניברסיטת לחינוך בבית״הספר ומרצה
 במיש- בטיפול קליני וניסיון מעקבים על ״המתבסס מחקר
:ציטטין כמה להלן יורדים.״ פחות

 חיפוש היא הגירה מהגרים. אינם מישראל ״היורדים
 נובעת הגירה מולדת. מחפשים אינם היורדים אך מולדת,

 אובייקטיבי עוני :סוגים משני בעיקר אובייקטיבית, ממצוקה
 אינם מישראל היורדים אידיאולוגיות. או פוליטיות ורדיפות
 שאינו אדם כאשר אובייקטיבי. מעוני סובלים אינם נרדפים

 היכה שבו המקום את מחליף אובייקטיבית ממצוקה סובל
נפשית.״ סיבה להיות מוכרחה — שורשים

חוסר :והוא מסויים, נפשים ליקוי יש ליורדים כלומר,
:מום או כזאת, מחלה מין סיפוק. להרגיש היכולת

 אצל נפגמה — סיפוק להרגיש היכולת — זו ״תכונה
 או המילולית היכולת להיפגם שעלולה כמו ממש היורד,

השמיעה.״
 אצל מתחילה הזאת הצרה גם שלנו, הצרות כל וכמו
מאוד: נמוך בגיל היורדים

 המתפתחת נפשית תכונה היא סיפוק להרגיש ״היכולת
 כתוצאה זה הרי ליקויים, בה יש ואם מישפחתית, במיסגרת
 קפריזי, נולד אדם כל הינקות. בגיל עוד בחינוך מתקלות

 הגיל עם לו... שמתחשק מה ועושה אובייקטיבי היגיון חסר
 אין לזחילה, או ליניקה בניגוד אך זו, מתכונה הילד נגמל

 במיסגרת להיעשות צריך זה דבר ;אוטומטית גמילה לקפריזה
 והקניית לילד התייחסות נכון, חינוך על־ידי המישפחה,

 חשוב דבר עשיית של סיפוק, של הרגשה לו שיתנו ערכים,
 ולכן למישפחה, התייחסות בתוכה נושאת זו תכונה מהחשק.

 להשתייך צורך מרגיש זו, בתכונה תקלה בלי שגדל אדם
 התקלקל היורדים אצל השורשים... אל מוסרית השתייכות

כדי אחרת לארץ עובר היורד מקפריז־ה. גמילה של המנגנון

 בסיפוק ומתרכז לקוי שלו העדיפויות סדר להשתייך. לא
 אומרים כשאנו :איתו להתווכח אפשרות כל אין מהיר.

 אידיאלים על מדברים וכשאנו תענוג, על חושב הוא סיפוק,
חטאים.״ בנו מוצא הוא ושורשים,

 גם הזאת המחלה הירידה. מחלת-נפש, סתם לא וזו
5 בעיתון שכתוב כמו בירושה, עוברת

 כי במאמר/ פרוינד הד״ר מציין הקליני ניסיונו סמך ״על
 העלולות נפשיות הפרעות קיימות רבים יורדים ילדי בקרב

מקפ־ נגמלו לא עצמם שהוריהם כיוון למחלות-צפש, להתפתח

 או המילולית היכולת להיפגם שעלולה כפי
השמיעה״.

 ניתן, גם האם ״המחלה״. תיאור כאן עד
 הזה, הליקוי את לרפא פרוינד, דד״ר אליבא

 המסוכן, התהליך את סוף, סוף לעצור, ובכך
בארץ? רבים של מעיניהם שינה המדיר

 בעיקרון חיובית המאמר, עפ״י התשובה,
 בנוסח תרופת־פלא על שחושב מי אולם —

 — חד־פעמית לבליעה ״גלולה־נגד־ירידה״
טועה.

 נפשית תכונה היא סיפוק להרגיש ״היכולת
בה יש ואם משפחתית, במסגרת המתפתחת

13.5.11(81 ״במחנה״,

 לילדיהם. הגמילה תהליך את לבצע מסוגלים הם ואין ריזה,
 התמכרו ולא מתלבטים עדיין עצמם ההורים אם לדבריו,

 באמצעות סיכוי, עוד קיים הסיפוק, חשבון על לתענוג לחלוטין
ילדיהם." את להציל פסיכולוגית, הדרכה
 יכול במחצה בעיתון מילים 400ב־ ן נהדר לא זה נו,

 יכול שהמדע מה שלנו! ההיסטוריה מהלך כל להשתנות
 הנקודה את מצא פשוט פרוינד שד״ר ספק אין !לעשות

טכניקה. של שאלה הכל ומעכשיו הארכימדית,
 שהרי ללמוד. ממי השם, ברוך יש, הטכניקה, בעניין

 הירידה לבעיית שמתייחסת לפחות אחת מדינה כבר יש
 ניסיון שם הצטבר וכבר דבר, לכל נפשית כבעייה אצלה

 אחרים בעניינים הזה. הנפשי בליקוי הקליני בטיפול ממושך
 שדווקא שמעתי אבל הזאת, המדינה עם בצרות אומנם אנחנו

 אותה לנצל וכדאי מסויימת, פתיחות קיימת מדעיים בעניינים
מדי. מאוחר שיהיה לפני

!

גאון מיליארדר

 !מעוללים שלו והמטורללים הוא מה
בחזרה. אראה אני גרוש כל

כל־כך, חשוב זה מה רוטשילד:
 זה מה המערך, הליכוד, ז שאול־נוח

 וכולם פטריוטים, כולם הם ? משנה
 אמרתי תרומות. ממני לקחת מסכימים

מה תצביע אתה :שלי לימון למוקה
 שאתה המדיניות אבל רוצה, שאתה
 שלנו הבית של המדיניות זה שם מנהל
לכו יהודים, כולם : שנה מאתיים מזה

 שהעסקים זה שחשוב מה משהו. מגיע לם
עובד. ז עובד כללי בנק הולכים•

ה זה אותי שהורג מה : פרידמן
 עולה כמה יודעים אתם שם. מחירים
מאשר יותר ז אחרונות בידיעות מודעה

 להם מכניס אני !בנוייה־ציריכר־צייטונג
 של התעריפון עם אלי באים והם כסף,

עוד, תן :ואומרים אחרונות ידיעות
 אני מה אז עובד. לא שימעון אחרת

 שאול- ואתה, נותן. אני ן לעשות יכול
 עם תחכה — לומר רוצה אני לך נוח,

 רק גמור. לא עוד העסק השמפניה.
 קטן צ׳ק איזה להם הכנסתי אתמול
 לך מציע ואני מהפרשי״מס, לי שנכנס
הקרו בימים שלהם בעיתונים להציץ

בים.
ד: ל שי ט לאח ז׳אן. הצגות, בלי רו

2 לביטוח ככה, 2 משהו נתת לא רים
כללי). (צחוק

הפילוג זה אותי, שמדאיג מה :כץ
 האי־ ינצח, שלא מי הדתית. ביהדות

 כואב זה לי, תאמינו תפסיד. דישקייט
 שם לי שהיה הזה מהעסק יותר לי

 בדיוק שמכרתי הנשק עם בניקראגואה
 עשו ואחר־כך השילטון, שהתחלף לפני

 על כבר מדבר לא ואני מורטוריום. לי
 כמה נותן יהודי לי. עלו שהם הכסף

 הוא ומה נחת, לראות ורוצה דולרים
 מבו- ומבוכה, מהומה 2 זה במקום מקבל

באחיו. איש ויד ומבולקה, קה
שילד ט לה יכול מרקוס, אתה, :רו

שקרה ה״ברוך" על לנסים גם תודה גיד
לד•

און  דרך לעבוד לי נמאס ? האמת :ג
 דמי־ לוקחים פרס וגם בגין גם מתווכים•

ציריך. של בבנקים מהגויים יותר תיווך
:שקרה מיקרה לכם אספר הנה,

 חשוב לא — פרנקים מיליון שם אני
2 הכסף עם קרה מה :ושואל — למי
 ירדו שבדרך לי ומראה הגיזבר, אלי בא

 אז 2 עסקים לעשות אפשר ככה .40*
 דווקא שלי, החשבונות ממנהל ביקשתי
 ״מר הצעה. לי להגיש פיקח, אשכנזי
 תעבוד שלא ״למה לי, אומר הוא גאון״,

 בהונג-קונג:״ עובד שאתה כמו בישראל
עובד אני ואיך אותו: שואל אני אז

לע ״במקום אומר: והוא בהונג״קוצג!״
עוב וקבלני״מישנה, מתווכים עם בוד
 פויילע־שטיק וכמה סוכנים, עם ישר דים

 לפני 20* חוסך עוד אתה יעשו, שהם
שעשיתי. מה בדיוק זה אז מס."
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או לדרכו יוצא בבוקר בשבע יום בכל
 מסוג ומצוחצח יפה צהוב, גדול, טובוס

 המושבים ילדי את לאסוף כדי מרצדס,
 בית״הספר אל ולהביאם בפיתחת-רפיח

שדות. במושב האזורי
לאוטו מצפים תלמי־יוסף מושב ילדי

 עומדים הילדים. חמודים, כל״כך הם בוס.
 כתפיהם, על תרמיליהם שורות, בשתי
 של פתחיו משני אחד כל מול שורה

האוטו נהג והצהוב. הגדול האוטובוס
בדייק- ועוצר מתמרן, סיבוב, עושה בוס

* ת ד ד נ
רא נשכחות. להזכיר טוב פעם מדי

 להווה היסטורי מיטד נותן זה שית,
 גמיש חומר הוא העבר שנית, האפור.
 היא לעומתו פלסטלינה שאפילו מאוד,

איתו. להתעסק תענוג הקשיחות. שיא
 הפעם להזכיר רוצה שאני הנשכחות

 בדיוק — למעשה מאוד. עגול אחד הוא
 זמנים היו מרציאנו. סעדיה ושמו עגול,

 חבר-כנסת, לחיות רצה הזה שהעגול
מזה. התלהבו שלא כמוני, אנשים, והיו

 בדיוק וגם בערך גם שאמרתי, מכיוון
 הרבה היו העגול, על חושב אני מה

ש חשבו רק שלא מאוד טובים אנשים
 לא זה. את אמרו אפילו אלא גזעני, אני

 גם יהיה שיהודי־מרוקאי להיות יכול
 הטובים, האנשים אמרו מדוייק, עיגול
 גיזעני. בעצם הוא כך שאומר מי ולכן
 מדוייק. עיגול להיות יכול יגורי אסף

זה. עם תתווכח לך לא. מרציאנו
עכ קרה מה לראות בבקשה אז נו,
 ח״כ להיות רצה שלנו מרציאנו שיו.
 על- במיוחד לו איכפת לא תמ״י. אצל

 בא אז הולך. הכל ח״כ. הוא מי חשבון
 אלה בימים שהוא אבו״חצירא, אהרון

במ ביותר הגבוהה הע-דתית הסמכות
 אשכנזי א-פייג למרציאנו ועשה דינה,

 שאבו־ לי יספר לא אחד אף לגמרי.
 ש־ משום מרציאנו את רצה לא חצירא

 רצה לא הוא יהודי-מרוקאי. מרציאנו
 יודע אחד כל כבר שעכשיו משום אותו

 שוב ואני מדוייק, עיגול הוא שמרציאנו
זקוף. בראש ברחוב ללכת יכול

צהוב ״מרצדס״
 מראש, המוכנות השורות שתי מול נות
זמן. לחסוך כדי

מטפ ובשקט מופתי בסדר אחד״אחד,
 על תלמי־יוסף מושב של הילדים סים

 במיכנסיים נחמדים. כל-כך האוטובוס.
חכ כתובות ועליהן טי בחולצות קצרים,

 בסנדלים. סתם או אדידס בנעלי מות,
 נוסעים מסודרים, רחוצים, יפים, ילדים

בוקר. כל בשדות, לבית־הספר
ני שבו מהמקום מטרים 50 במרחק

 שורה קטן. שדה-ירק יש הילדים צבים
מש קוטפים בשדה. עובדים ערבים של

 עשר, בן ערבי, ילד מזדקף פיתאום הו.
וה הגדול באוטובוס מבט ונועץ אולי,
 הילדים עליו, המטפסים ובילדים צהוב

לל שנוסעים תלמי-יוסף, של הנחמדים
בשדות. מוד

 במושב גם על-עצמה חוזרת התמונה
 בפיתחת״רפיח. אוגדה, במושב וגם פריגן

 ערבים ילדים פיתאום מזדקפים שם גם
 ונועצים הכתומים הפלסטיק דליי מאצל
ש כל־כך, החמודים בילדים ארוך מבט

ה צאצאי אלו הצהוב, לאוטובוס עולים
 נבחר גזע אדונים, עם בני מתנחלים,

למענם. עובדים ערבים שילדים -קדוש, וגוי
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