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לדבר!״ מה על יש

 רשימת את מציג אינו וייצמן שעזר אומרת הרכילות
 מספיק לו ואין כזאת, רשימה לו אין פשוט כי מועמדיו,

הזאת. ברכילות משהו יש אם אותו, שאלתי אנשים.
 רכילויות. הרבה עוד תהיינה אותך. להרגיע רוצה אני כל, קודם

 שלו? המועמדים רשימת את כבר הגיש מי — העניין ולעצם
 וכל במאי 30ל־ עד זמן יש לכולם הגישה? התחיה הגיש? המפד״ל

 של בעיות יש לי שגם מובן שלו. ברשימה להתעסק יכול אחד
 משהו לעשות מנסה אני שינויים. עוד שיהיו יתכן סידור־עבודה.

 יודע. זה את שעשה אחד כל רשימה, להרכיב פשוט לא זה שונה.
 בזה עוסקים אנחנו לקחת. מי את להחליט וצריך קופצים הרבה יש
שבועיים. רק

 ליכוד חברי לוקח לא שאתה שלך, ההודעה •
 בעוכריך אינה האחרונה, בממשלה שהשתתפו

סופית? הודעה זו עכשיו,
 היה לא הזה בענייו הציטוט גם האחרון. בזמן דברים הרבה קרו
לגופו. אחד כל לשקול מוכן אני מדוייק.

 מאיר ח״ב את אליך שתיקח חשבו רבים •
 של אי־שיתופם בדבר הודעתך אחרי אבל שיטרית,

עכשיו? אותו תיקח האם סיכוייו. אפסו הליכוד, חברי
 מאשר יותר אצלי לעשות לו שיש בטוח ואני טוב בחור מאיר

לדבר. מה על יש — יבוא מאיר אם בליכוד. לעשות לו יש
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שפירא־ליבאי: ניצה
 אסור מקומי ..וסניף

בארצו!״ מעורב להיות
 מיכתב העיתונים למערכות נשלח וחצי כשבוע לפני

 פירסום על המודיע ״אמנסטי", של הישראלי הסניף, מאת
 עינויים בדבר אינטרנשיונל", ״אמנסטי של השנתי הדוח

 בכל עצמו הדוח פורסם מכן לאחר שבוע .80ה־ בשנות
 שהואשמו הארצות בין כלי־התיקשורת. בכל וצוטט העולם
 ר יו" את שאלתי ישראל. מדינת גם נכללת אסירים בעינויי
 מדוע שפירא״ליבאי, ניצה , ״אמנסטי" של הישראלי הסניף

 העובדה כלל הוזכרה לא העיתונים למערכות במיכתב
אסירים. שמענות בארצות כלולה שישראל

 ההודעה של תרגום היתד, לכלי־התיקשורת שהפצנו ההודעה
 המרכז עליידי בעולם הסניפים שאר כל ואל אלינו שנשלחה
ישראל. על מלה נאמרה לא זו ובהודעה בלונדון,

 בעניין מוזכרת תהיה שישראל כלל, ידעת לא •
העינויים?

 קוראי האזרחים שאר כל כמו ידעתי, הדוח את כשקראתי
העיתונים.

הישראלי? הסניף של תפקידו מהו כן, אם •
 של הרעיון כל לאומיים. סניפים 50מ־ אחד הוא שלנו הסניף
 סניף לכל אבל בעולם, הקהל דעת על לחץ להפעיל הוא אמנסטי

 מנועים אפילו אנחנו ארצו. על חומר באיסוף קשור להיות אסור
שלנו. הארץ לגבי הפירסומים על מלהגיב

מדוע? •
 סניף לכל מותר יהיה אם שונות. סיבות בגלל נוצר הזה החוק
 המישטרים של בובות שייעשו סניפים יהיו בארצו, להתערב

 ויזינו לארצם אופוזיציה יהפכו שסניפים שני, מצד או בארצותיהם,
 שלו, ארצו לגבי אחד, לכל נכונה. לא באינפורמציה המרכז את

אובייקטיבי. להיות קשה יותר
תפקידכם? מהו כן, אם •

 ואסירים מצפון אסירי על מידע באיסוף עוסקים אנחנו
 ובהפעלת בעולם הזה המידע בהפצת אחרות, בארצות פוליטיים

 את שישמיעו כדי גדולים ואירגונים אישים ועל ממשלות על לחץ
קולם.
 מי ישראל, על החומר את אוספים לא אתם אם •

הזאת? העבודה את עושה
המחקרים. את עושה בלונדון, והיושב איש 90 המונה המרכז,

 את ומביאים שונות לארצות חוקרים שולחים מידע, בודקים הם
למרכז. התוצאות

 על להשפיע יכולה שדעת־קהל מבינה אני •
 כמו במישטרים כוחה מה אבל אירופיות, ממשלות

למשל? חומייני, של
 שיש מאמינים אנחנו זאת ובכל בחשבון, שהובא דבר זה

 איתנו מדברים אותנו, מקבלים שהם עובדה מסויימת. השפעה
לעשות. שאפשר מה עושים אנחנו תרוצים. ומתרצים

רבין: יצחק
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. ומישודהקליטה!״ הסוכנות

 קיפאון של במצב נימצאת ארצה שהעליה הוא סוד לא
 ועולים בעולם נוסעים שליחים עובדת, הסוכנות עמוק.

 ארצה, עולים להביא כיצד טוב, רעיון שכל ספק אין אין.
 דאז, ראש־הממשלה פנה בשעתו כי שמעתי בברכה. יתקבל

 יקבל שצה״ל לו והציע רביו יצחק דאז לרמטכ״ל אשכול, לוי
 רבין יצחק ח״כ את שאלתי העליה. אירגון את עצמו על

אשכול. לוי של להצעתו להענות אז סירב מדוע
 באו ששת־הימים מילחמת אחרי מדוייק. איננו אומרת שאת מה
 לקיבוצים. בעיקר שהופנו מחו״ל מתנדבים מאוד הרבה ארצה

 פנה הוא שאי־פעם לי זכור לא אליהם. בקשר אלי פנה אשכול
העליה. עניין את ממש יארגן שהצבא ממני וביקש
טוב? רעיון זה ואולי •

 צריכה העולים של הקליטה טוב. רעיון שזה חושב לא אני
 איננה העליה בעית אזרחית. במערכת אזרחים של קליטה להיות

 אחר חיפוש ושל שיכנוע של מיבצע כל קודם זה ארצה. הובלתם
 *־־׳! זה כל את עבודה. מקומות ומציאת עבורם קליטה אפשרויות

אזרחית. מערכת לעשות יכולה
 אז גדולות, הצלחות אין הנוכחי כמצם אכל •
אחרות. דרכים לחפש כדאי אולי

 כמו גדולים, מיפעלים של היו האחרון בזמן הגדולות ההצלחות
 בחו״ל. נציגויות להם שיש הצבאית, והתעשיה האווירית התעשיה

 אותם לעניין הצליחו הם כי עולים, ארצה להביא והצליחו ניסו הם
 הטוב הפוטנציאל לדעתי, עבודה. מקומות להם להבטיח וגם

 בעלי אנשים הם ואלה 30—35 גילאי הוא לעליה ביותר
 צריך העליה, בדבר העקרוני שיכנועם אחרי שמייד מישפחות,

במיקצועם. עבודה מקום להם להבטיח
-נ עושה? לא הסוכנות זה ואת •

 בעליה מטפלת שהסוכנות היא■ דעתי, לפי הבעיה,
 שני את יאחדו שאם מאמין אני בקליטה. מטפל ומישרד־הקליטה

הדרר. את יקצר זה אלה,


