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 האוטובוס על שההתקפה קשה, הרגשה לי יש
 בסיד- ראשונה רק .היתה בתל־אביב המרכזית בתחנה

רה.
 ושאלתי תורגמן אברהם המחוז, מפקד אל פניתי לכן

:אותו
להת תל־אביב ׳מישטרת מתכוונת איך •
? הפיגועים בעיית עם מודד

 סיכמנו אמצועים. בכמה נקטה תל־אביב מישטרת
 לתת שלה שהתכלית היערכות, על מיוחדת בישיבה

 מישמר ישתתפו בהיערכות המחוז. לכל ביטחון־״תר
 ובלעדיהם. במדים !ושוטרים האזרחי המישמר הגבול.
 נעשה שאנחנו בטוחים להיות יכולים תל-אביב אזרחי

צפויים. פיגועים למנוע כדי הנדרש כל
? אופן כאיזה •

 הציבור מובנים. מטעמים לפרט, יכול לא אני טוב.
 יש בשבת בפיגוע ש כמובן, עלינו. לסמוך צריך פשוט
 זה את לקחת בהחלט וצריך הפעילות, חידוש משום

לתשומת־לב.
 על ערכים. 111 עצרתם הפיגוע אחרי ■#

חשוד? אינו דמי חשוד מי נקכע מה פי
 במוצאי כבר בידינו. שהיו מימצאים מיני כל פי על
 חבלני. פיגוע שזהו ודאי כמעט באופן לנו ברור היה שבת
 השטח את סרקנו הזאת הראשונית האינדיקציה בגלל

 חקירה כיוון לנו יש כיום המיידית. בסביבה ערבים ועצרנו
 אני העצורים. 111 מתוך 18 בידינו ונותרו ספציפי, יותר
עצורים. שמונה בידינו יהיו השני יום לבוקר שעד מניח

?הפיגוע כשעת היית היכן •
 כשהמוקד בכיכר־מלכי־ישראל. השכונות, של בעצרת

מייד. למקום יצאתי הפיגוע, על לי הודיע שלי
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ניתוח לעשות ״אפשו
בישראל!״ פתוח לב

בריא. טיהיח באמת ארליך• טימחה בריא שיחיה
 לב, מקרב השלוחים האלה, לאיחולים קשר שוס בלי

 1 זה מה לפאניקה. השבוע אותי להפגיש הצליח הוא
 בארץ! פתוח לב ניתוח לעבור יכול לא כבר בן־אדם

 ניתוח בשביל אמריקה עד הדרך כל לנסוע צריך הוא
 ושרים חברי״כנסת שאינם אלה איתנו, ומה !שכזה

מכו אינן שלהם הרפואיות שההוצאות אלה בממשלה,
 אנחנו נזדקק חלילה אס מה המדינה! על־ידי סות

 !צ׳אנס לנו אין מה, אז 1 שכזה לניתוח טפו״טפו״טפו
 אישפוז וימי תועפות הון עולה לאמריקה נסיעה הרי כי

 פתוח לב וניתוח עתק הון עולים אמריקאי בבית״חוליס
בהרצליה״פיתוח. וילה של מחירה בכלל הוא

 מישרד״הבריאות, מנכ״ל מודן, ברוך לפרופסור פניתי
 של הנהדרת שהדוברת רצה איתי. לדבר סירב והוא

 קומוניקט. איזה לי תזרוק גנני, דבורה שלו, המישרד
 נסיעות המאשרת לוועדה האחראי הוא אגב, מודן,

לחולים. לחו״ל
 הפרופסור הנודע, הלב מנתח אל לפנות החלטתי

:הדיוט של שאלה ולשאול לוי, מוריס
 לעכור אי־אפשר האם לוי, פרופסור *

כארץ? פתוח לב ניתוח
 יודעת הרי את בזאת. שאלה שואלת שאת מתפלא אגי

בארץ. פתוח לב ניתוחי מאוד הרבו, עושים שאנחנו
 סגן־ראש־הממשלה נסע כך אם מדוע #

? פתוח לכ ניתוח לעכור כדי ״ל לחו
ארליך. שימחה של ■המחלה על פרטים לי ידועים לא

השאלה. על להשיב יכול לא אני
:כללי כאופן ;דבר ארליך. על נדבר לא #

 מדוע בארץ, פתוח לב ניתוח לעבור אפשר אם
ב־ זה מסוג יקרים ניתוחים הוועדה מאשרת

1 חו׳׳ל
 כללי שבאופן לך לומר יכול אני לך. לענות לי קשה

 בחו״ל מצטבר שלגביהם נדירים, בודדים, מיקרים יש
 הצדקה אמנם יש אלה ובמיקרים שבידינו, מזה רב ניסיון

 החולה שליחת את לממן מוכנה המדינה אם לנסיעה,
בחו״ל. לניתוח
מפורסם... אדם הוא ארליך ■•

מפורסמים. אנשים מאוד הרבה בארץ ניתחנו
ובהצלחה? *
שכן. מניח אני
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 אחרת בטלפון. איומים בנראה אוהב שריד יושי

 לראש״הממשלה בקריאה השבוע יצא איך מביצה לא אני
 אני להתפטר. שרון אריק ולשר־הבטחון בגין מנחם
 הטלפון שאצלו זה על שלי הראש את לשים מוכנה

 להופיע מתעקש ששריד מכיוון מאיומים, כעת מתפוצץ
בטפר״הטלפוניס. מהשורה כאזרח
 לשום תגרום א7 הרי שלך הזו הקריאה •

התפטרות.
 המדינות על אגב מדבר לא ואני — אחרת מדינה בכל

 ־ ראש־הממשלה עם אחת ברשימה מופיעים ׳שראשיהן
׳שלנו...
הגרו ,המנהיגים לרשימת מתכוון אתה +

עים?
 ־־ אי־אפשר הזה הסקר עורך שאת יודעת ואת בדיוק.
 מכיוון בעוכר־ישראל, פה שמדובר חשד אין ׳להאשים,

 ג׳ק הנודע הטור בעל הוא הטקר את שערך ■שהעיתונאי
 בזמן פד, ושהיה בגין של טוב חבר שהוא אנדרסון,
 מריביון בהארלד קראתי — אותה הצדיק ואפילו הסי׳לחסה

 מוטחים 50יב־ פה מדובר עורכי־הסקר. על מלא פירוט
 אנשים והפנטגון, הסטייט־דיפרטמנט אנשי למדיניות־חוץ,

 כולם למדעי־ד,מדינה. חשובים ופרופסורים הלבן מהבית
השקפות. של רחבה קשת ■בעלי

 אורוגוואי, של וסטרסנר האיטי של דובלייה בין ובבן,
 אדמות, עלי שיש הכי־מאוסים הדיקטטורים אחד שהוא
 המופיע מצ׳ילי, פינושה לפני אפילו — שלנו בגין לו יושב

השביעי. במקום רק
 מדבר כשאני האלה, המדינות על מדבר לא אני ובכן,

 מתוקנת. מדינה על מדבר אלא אחרת, ■מדינה כל על
 לאור מזמן מתפטרת הממשלה היתד, מתוקנת מדינה בכל
 אחרי אחת מופרכות המילחמה מטרות כל בי שקורה, מה

הפנים. מל טופחת המציאות ליום ומיום השנייה,
להן? קורה סח המידחמה. מטרות כן, ,•

היום. עד מתו 500 יהודים? אזרחים הגנת
והולך. מתגבר הטרור הטרוד? את להכות
 אפשר בקושי לבנץ? ממשלת עם חדשים סדרים

הישן. הסדר את לכנו להחזיר
? לבנץ עם והשלום ■•
דר*היום.0 על להסכים בינתיים מצליחים לא
 - היינו האלה ההריסות ותחת אבן, על אבן נשארה לא

 הם אבל ושןרון. בגין את למצוא בל קודם צריכים
קחה. לא ׳כלום כאילו לתפקד ממשיכים
הביתה. שילכו
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