
במדינה
העם

חאראקירי
הבושה. מתה בישראל

מתפטר, איגו איש
אחראי. איגו איש

 היה ביפאן, קרה זה אילו
 חודשיים, לפני מתאבד שר־הבריאות

 היה שבו מיכתב אחריו בהשאירו
 היפאני. מהעם ומחילה סליחה מבקש

 היה מתוקנת מערבית במדינה
 אחרי מזמן, מתפטר שר־הבריאות

 חולים של מותם לידי הדברים שהגיעו
 (ראה סיכסור־עבודה בעיקבות
).10־8 עמודים

 על חלם לא שוסטק אליעזר ״י
 התפטרות. על לא וגם התאבדות,

 מדינה צריכה ,1983 של בישראל
 ששר לפני חאראקירי, לבצע שלמה
דעתו. על כזאת מחשבה יעלה

 אליעזר סיאדוליים. אדונים
 חייו כל שהיה קשיש עסקן שוסטק,

יוצא־דופן. אינו מיקצועי, עסקן
 אינם ראשיה הבושה. מתה בישראל

 כשליחי־ציבור, עצמם את רואים
 לקבל והחייבים מישהו, לפני האחראים

 אדונים הם למשהו. אחריות עצמם על
 האל, בחסד השולטים פיאודליים,

 עלי״אדמות. לאיש דו״ח חייבים -־־יואינם
 גם גמורים, אתיאיסטים שרובם מכיוון
 לפני דין־וחשבון ליתן חייבים אינם
המלכים. מלכי מלך

קורה: וכך
הכללי, המטה ראש שהיה מי •
 האחריות עליו שהוטלה איתן, רפאל

 פוטר ושלא היסטורי, למעשה־זוועה
 של המפליגה רחמנותה ביגלל רק מייד

 יום מדי לברבר ממשיך ועדת־החקירה,
 מוסרית כסמכות עצמו את ולהציג

במדינה. עליונה ואינטלקטואלית
 שסולק שרון, אריאל השר •

והאחראי זוועה, אותה ביגלל מתפקידו—י
 כימעט אשר תוקפנית מילחמה לייזום

 שגיאה שהיתה כיום יודעים הכל
 לפני יום מדי להופיע ממשיך איומה,

 ולשפוך ומכובדים חשובים ציבורים
השרים. חבריו על חמתו את
 שכלכלת ארידור, יורם השר •

 חולם אינו סביבו, מתמוטטת ישראל
 לטעון ממשיך הוא התפטרות. על

 עמיתים ושרק כבירה, הצלחה שנחל
בגבו. סכין נועצים קנאיים

 השיטה את פי... את ,ה ויפתח
 שלו הבושה שחוסר אדם, מסמל כולה
 אם — חוסר־שפיות של לגבול הגיע

מזמן. זה גבול עבר לא
-  שעורר מרידור, יעקב השר י

 התגלה כאשר כולו בעולם רעמי־צחוק
 השחורה התיבה בעל מגוחך, כנוכל

 שלמה עיר להאיר היתה שאמורה
 הוא שוב. פיו את פתח אחת, בנורה
 להמציא עומר שהוא למדינה בישר

 את תכפיל אשר גאונית, המצאה
 סך־כל (תוצר־לאומי־גולמי, התל״ג

במשק). הפעילויות
שהוא למדינה מרידור הזכיר כך .

 קיים אלא קיים, רק ולא קיים. עדיין
מת שבה בממשלת־ישראל, כחבר

 לחיים־ולמוות, החלטות קבלות
 מופקד בישראל אדם כל ושגורל
בידיה.

בית־ שאינה במדינה אי־אפשר. י
 האדונים מן אחד כל היה משוגעים,

לצמיתות. הבמה מן מזמן נעלם האלה
 הדבר אין 1983 של בישראל

 היו מישהו, התפטר אילו שהרי אפשרי.
 הנושא האיש לעבר פונות הציבור עיני

ראש־הממשלה. כולם: עבור באחריות ^

שביתות
פים1צ של ספורט

 אחרי עוקב הציבור
 היה כאילו השביתה

— כדורגל מישהק זה
משמש עצמו הוא אד *

זה. כמישה? ספדור
כדור, אחרי רצים ביריונים 22״

 המצוי הישראלי האזרח והחברה.
 קולוניאלי במשטר נתין כמו מתנהג
 לשרירות המופקר שהוא היודע

 הוא אין לשבט. או לחסד השילטון
 יכול שהוא או להתערב, שעליו מאמין

 הוא ביותר הטוב במיקרה להשפיע.
 או בעיתון המאורעות אחרי עוקב

בטלוויזיה.
 לגבי גם כך נוהג הוא

 שהוא למרות — זה מישחק־כדורגל
השחקנים. לרגלי ככדור משמש עצמו

נוער
כאן! ז־11

 שמיגיסטים 300
 גיוסם לפגי העומדים

 סירום שוקלים
 גלבגוז לשרת

 הכבושים ובשטחים
 יהרג אחד יהודי שחייל רוצה ״איני

 מעל להתנופף יוסיף ישראל שדגל כדי
 למות. כדאי לא זה למען ג׳נין.

 ארץ הקרויה השילטונית המיפלצת
בתחום כוללת השלמה, ישראל

והר אלרואי ברזילי, שמיניסטים
סורי התלבטויות איש מנקים אינם מצפון וי

 פעם הגדיר כך מסתכל,״ והקהל
 מישחק־ ליבוביץ ישעיהו הפרופסור

 מסתכלים המודרנית, בישראל כדורגל.
 באמצעות במישחק, אלפים מאות

 עסוקים איש 22 ורק הטלוויזיה,
עצמה. הספורטאית בפעילות

 הפכה כולה הישראלית הפוליטיקה
 על צופים. של לספורט מכבר זה•

 של קבוצות שתי מתרוצצות המיגרש
 אליהם מתייחם שהציבור עסקנים,

 ושאט־נפש, רחמנות של בתערובת
 מעשיהם אחרי עוקבים האלפים ומאות

 כשהם הטלוויזיה, באמצעות מרחוק,
 ומלגלגים, מקטרים גרעינים, מפצחים

שנים. לארבע אחת ומצביעים
 שעברה הגדולה, שביתת־הרופאים

 לא המזרחי, המרי גבול את השבוע
 עקב הוא הציבור. של זה הרגל שינתה

 מישחק־ אחרי כמו הסיכסוך אחרי
כדורגל.

 לכך הסיבות אחת וכזב. צביעות
 את לברר אפשרות כל חוסר היתה

האמת.
 מטחים שני מילאו האוויר חלל את

 האוזניים. את שהרעישו תעמולתיים,
 כל את לחלוטין הכחיש צד כל

 והביא השני, הצד שהביא העובדות
 הציבור לגמרי. שונות עוברות במקומן

 מתבוססים אם לדעת היה יכול לא
 שהם או שומן, של בבור הרופאים

 אמצעי־ שרוב מכיוון ברעב. גוועים
 עמדה מראש נקטו התיקשורת
 הרופאים נגד לרוב — חד־צדדית

יותר. עוד חריפה הבעייה היתה
 כרוכות שהיו האמיתיות הבעיות

 כל על־ידי בהצלחה הוסתרו בשביתה
 פחדו ההסתדרות של הבוסים הצדדים.

 העיקרי המכשיר מידיהם יישמט שמא
 בציבור: השפעתם לקיום להם שנותר

הרופ מן חלק לפחות קופת־החולים.
 קופת־החו־ את לשבור רוצים היו אים
 חדשה, רפואית בשיטה ולהחליפה לים
 הליכוד ראשי פיהם. את בלמו הם אך

 של לאידה שמחים בממשלה
 להעתר רוצים הם אין ההסתדרות.

 מעיד היה הדבר כי הרופאים, לדרישות
 הנכונה״ ״הדרך של פשיטת־הרגל על
ארידור. יורם של

 מסך לסיכסוך מסביב נפרש כך
 עוד שהיקשה וכזב, צביעות של סמיך
הבנתו. על יותר

 אולם ביותר. החמורה המחלה
הציבור. יחס הוא האמיתי הפלא

 סיכסוך־ בישראל פרץ לא מעולם
 במישרין שנגע חמור, כה עבודה

 כל רבים. כה בני־אדם של לחייהם
 כשהוא בבוקר להתעורר יכול ישראלי

 דחופה. רפואית לעזרה וזקוק חולה
 זקוק ביותר, החלש ודווקא גדול, ציבור

 התייחס הציבור אך יום. מדי לרפואה
 בין מישחק עוד זה כאילו לשביתה

והפועל. בית״ר
 אולי שהיא מחלה, על מעיד הדבר

 אמורים שבהן המחלות מכל חמורה
 של הפאסיבי היחס לטפל: הרופאים

המדינה לענייני הישראלי הציבור

 אינם אשר ערבים מיליון שני שילטונה
 מיפלצת למען זה. בשילטון רוצים

ללחום!״. כדאי לא שילטונית
 ישעיהו הפרופסור הכריז כך

 במועדון הבימה על ישב הוא ליבוביץ.
 עשרות כמה מול בתל״אביב, צוותא

 המחאה תנועת חברי תלמידי־תיכון,
 כאן עד הישראלי: הנוער של החדשה

כיבוש. נגד תיכונסיטים -
התיכו תנועת לשעבר. טאבו

 במהלך צמחה החדשה ניסטים
 את העלה מישהו שעברו. החודשים

 וישבו פגישה קבעו החברה הרעיון,
 לראש־הממשלה: מיכתב לנסח

 התלבטויות בהפגנות, ״השתתפות
 לא הם איש. מנקים אינם ויסורי־מצפון

 למעשינו." מאחריות אותנו יפטרו
 להישלח שלא ביקשו הם במיכתב
הצבאי. השירות במיסגרת ללבנון

 המיכתב את שיכפלו הצעירים
חבריהם. את עליו להחתים והתחילו
 מירושלים: )17( הר שמואל אומר

 בגלל בצבא, לסרב מאד ״קשה
 בשנה מתגייס אני עונש־המאסר.

 לשטחים או ללבנון אשלח ואם הבאה,
אסרב. — הכבושים

חניך בעבר היה שמואל

 הדתית־ הנוער תנועת בני־עקיבא,
 היה הקווים, את שחצה אחרי ימנית.
 חובש שמואל עכשיו. בשלום פעיל

 הרבה יש לדבריו סרוגה. כיפה לראשו
 שלום בסניף סרוגות כיפות חובשי
 בעיקבות לאחרונה, אבל עכשיו,

 הגישה בלבנון, המילחמה התארכות
השתנתה.
 לא שמואל של הסרוגה הכיפה

 היחיד יוצא־הדופן המראה היתה
 ביום החדשה, התנועה חברי של בכינוס

 קבוצה ישבה בקהל השבוע. השני
 עיירת־הפיתוח משדרות, שהגיעה

 צעירי של השתלבותם הדרומית.
 כאן צומחת כי מוכיחה עיירת־הפיתוח

 רסיס עוד ולא חדשה, ישראלית תופעה
תל־אביב. מצפון הסלוני השמאל של

 אחד אמר הכינוס סיום אחרי
 18ה־ בן ברזילי רוני ממארגניו,

 לא שעדיין ילין, תלמה־ מבית־הספר
 רוני, בלבנון. לשרת לסרב אם החליט
 ״אם אמר: באוגוסט, להתגייס העומד
 אני סרבנים, של גדולה תנועה תקום
שם." שאהיה מאמץ

 מהרצליה 17ה־ בת צ׳ולקמן תמר
 תלמה- בבית־הספר היא גם לומדת

 וארוך חום שיער בעלת תמר, ילין.
 על שחתמה אמרה ירוקות, ועיניים
 שב־ למרות לראש־הממשלה המיכתב

 היא ללבנון. כנראה, תישלח, לא חיילת
 לקום צורך מרגישה שהיא הסבירה
 עושים צה״ל שחיילי מה כי ולצעוק,
בשמה. גם היתר בין נעשה, בלבנון

 המרכזיות הפעילות אחת היא תמר
 ואמה נגר אביה כאן. עד בתנועת

 מתומכי הם הוריה עקרת־בית.
בספ מתגייסת היא שלום־עכשיו.

 לשרת כחיילת תישלח ואם טמבר,
 לעשות תסרב — הכבושים בשטחים

 שאצטרך מה בין ״הקונפליקט זאת.
 הוא שלי העקרונות לבין שם לעשות
 כך כדי ״עד אומרת, היא חריף,״ כל־כך

אחרת. דרך לי תהיה שלא
 הכינוס סיום אחרי גיבורים.

 בכניסה השמיניסטים התגודדו
 כמה להתווכח. והחלו צוותא למועדון

 סירוב לארגן שיש אמרו מהם
המוני. קולקטיבי

 מילותיו הידהדו עדיין באוזניהם
 ״אם והתוכחה. הזעם נביא ליבוביץ, של

 בשטחים לשרת שהסירוב לכם יגידו
 — הדמוקרטיה את נוגד הכבושים

 אנחנו אם ובלעג. בבוז הגיבו
 היתה שהממשלה הרי דמוקרטיה,

 הערבים מיליון שני את לשאול צריכה
 לפני דעתם, מה בשטחים שחיים
בלבנון. למילחמה שיצאה

המזוהמת מהבריכה בריחה




