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ברג השבויים. החזרת בסימן ספק, ללא עומד, השבוע
 קרוננפלד, אבי עם לשוחח החלטתי אלה מרגשים עים

 קרוננפלד, חילופי״השבויים. של הקודם בגל ארצה שהוחזר
 לימודי לקראת בטכניוו, במכינה כיום לומד עכו, תושב

 בחילופי- התפרסם אביו ניהול״ותעשיה. או אלקטרוניקה
 לשעבר, הרמטכ״ל איתן, רפאל עם שניהל הקשים הדברים
 של רב כה מיספר תמורת החלפת־השבויים בגנות שדיבר

ביטחוניים. אסירים
הביתה? חוזרים שאתם ולחבריך לך נודע כיצד •

ורבע... שנה נמשך זה
פחדנו כבר השיחרור לפני יום לנו, משהודיעו בסוף,
האדום. הצלב איש את שראינו עד האמנו לא להאמין.

 מה הביתה? החזרה ריגעי את לשחזר יכול אתה •
לאחר־מכן? עשית
 המישפחה. את לפגוש — קודם־כל שיגעון! היה זה או,

 • חזרתי לדבר, המומחים המלצת על־פי אך שבועיים, נחתי אחר־כך
שדה־נחום. לקיבוץ שיגרה? איזו לשיגרה. מייד

 מהשבי, שחזר נוסף חבר עם יחד ביקשתי, קצרה תקופה אחרי
 השבי. לפני כמו הדבר אותו היה לא זה כי מדוע? משם. העברה
יופי. עבד וזה לשיגרה לחזור הקפדתי — העיקר
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אדמון: יד1ד
רא מהמיפלגה ״לפורשים

ע ״ חלק מגי ! ה ש מ ו מ

 שיחלקו כדי מישפטנים, הפעילו ליכוד״הליכוד מתנגדי
 ביוני, 20ב־ יוחלט אם הליברלית, המיפלגה רכוש את

התפר זאת ידיעה ליכוד־הליכוד. על המיפלגה, בוועידת
 ראש״עיריית הרמלן, יחזקאל של בשמו בסוף־השבוע סמה

רחובות.
 הליברלית המיפלגה חבר אדמון, דויד לפירסומאי פניתי

 הרכוש גובה על פרטים לשמוע כדי שר״האוצר, של ויועצו
 אדמון המחותנים. כל בין שלו האפשרית החלוקה וצורת

ליכוד״הליכוד. מתומכי הוא
הליברלית? המיסלגה שבידי הרכוש מהו •

 כספים מיגרשים, מועדונים, לנו יש — מיפלגה לכל כמו אה...
 בית־המיפ־ לנו יש אז טוב, פירוט? ביתר רוצה את בבנק.

 חמישה לנו יש בתל־אביב, איבן־גבירול ברחוב לגה־הליברלית
 חלקם אבל הארץ, ברחבי סניפים 35 בתל־אביב, נוספים סניפים

 טוב, מושקע. כסף יש שלמיפלגה מניח אני מזה חוץ בשכירות.
יורע. אלא — מניח לא טוב,

 מיסלגה של שם יצא הליברלית למיסלגה •
נכון? זה האם עתירת־נבסים. עשירה,

 התדמית תמיד לא אבל המיפלגה, של תדמיתה זאת נכון,
 מכחיש לא אני נכון. לא אותי תביני שלא המציאות. את תואמת

 ביזבזה לא המיפלגה תראי, מהיכן? כספים. יש המיפלגה שברשות
 מיפלגות כמו ופירסומת, יחסי־ציבור על האחרונות בשנים כספים
 אין מאידך, מיפלגה. כל כמו כספים כך לשם קיבלנו אולם אחרות,

 למיפלגות כמו כלכליים, מוסדות או חברות הליברלית למיפלגה
אחרות.
 שחברי המיתוס בעיקבות נוצרה שהתדמית להיות יכול

 באמת בעבר מהממוצע. יותר אמידים הם הליברלית המיפלגה
 כי אם כיום, אולם הבינוני־גבוה, המעמד עם חברי־המיפלגה נמנו

הכבדים. התעשיינים עם לא גם מעמד־הפועלים, עם נמנים איננו
המיסלגה? רכוש את לחלק ניתן מה סי על •

במיפלגה גורמים יחליטו אם גם ביוני. 20ה־ עד נחכה קודם,
 בטוח אינני זה, בתאריך שתתקבל ההחלטה בעיקבות לפרוש,
 המיפלגה מוסדות שרוב להיות יכול מהרכוש. חלק להם שיגיע

ליכוד־הליכוד. תומכי בידי בצדק, יישארו,
 הוא למי באיבן־גבירול. המיפלגה בניין למשל, דוגמה? רוצה

 חרות, עם הליכה בעד יכריע הרוב ואם שבמיפלגה, לרוב שייך?
 חפץ שאינו המיעוט לידי יעבור ולא הרוב, בידי הבניין יישאר

בליכוד־הליכוד.
 זאת מעין להצהרות ברצינות להתייחס יש •

 כאמ־ לכך להתייחס שיש או הרכוש, חלוקת בדבר
בלבד? צעי־לחץ

 של לשורה עדים נהיה לוועידת־המיפלגה שעד מניח אני
 חברי־ על ולהשפיע לנסות היא מטרתן שכל חריגות, הצהרות

המיפלגה.
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ת ח נ הז רד ״ ג הי י ו ח  ה
ם ו ר ג ״ לו ת ! ר ו ג י פ ל

 * וולונטרית, אגודה היא ניצן שבוע״ניצן. הוא הבא השבוע
 ותיפקוד. למידה קשיי בעלי לילדים לעזור פדי שקמה

 חוסר- אך ויותר, ממוצעת אינטליגנציה אלה לילדים
 שהם המיוחד הטיפול והזנחת המיוחד, למצבם מודעות
נמו אינטליגנציה כבעלי לסיווגם לגרום עלולים דורשים,

 ידוע בעל״מיפעל של רעייתו סגול, טובה אל פניתי כה.
 מצטיין". ״יצואן בתואר זכה שאף למוצרי־פלסטיקה,

 ״י לפעי- הסיבה היא מהן אחת בנות. ארבע למישפחת־סגול
באגודת-ניצן. אמה של לותה
חריגה? שבתך הבנת מתי •

 ניסיון לי היה דיברה. לא הילדה מאוד. צעיר בגיל זאת איתרתי
 — אותי הרגיעו כולם לדאוג. התחלתי ולכן בנות, שתי עם קודם

 אותה לקחנו חששתי. אני אבל יותר. מאוחר יבוא זה נורא, לא
 של מסיביים בשיעורים מיד והחלנו ליקויה, את שאיבחן לרופא,

מסיי היא לאל, תודה כיום, לדבר). כיצד ״ספיץ׳־תראפי״(לימוד
 שתפסנו לעובדה המסיבי, לטיפול תודות הכל .8 בגיל א׳ כיתה מת
 לעצמנו להרשות שיכולנו — לציין צריך — וכמובן בזמן, זאת
מיקצועיים. מאוד יקרים, מאוד טיפולים אלה הטיפול. את

הליקוי? נובע ממה ידוע האם •
 או הלידה לתהליך קשור זה האם יודעים לא לא. עדיין ״לא,
 מה אותו. לגלות ניתן לא ניאורולוגית בבדיקה אפילו ההריון.
 עד חמור, לנזק לו לגרום עלולה הילר שהזנחת הוא שידוע

לפיגור.
 שישמשו הוסטלים, להקמת כספים מגייסים אנחנו כעת הנה,

הנזקים. את לתקן מרי מאוחר וכעת בילדותו, שהוזנח בוגר נוער
 מודעות. לכך קיימת כבר בארצות־הברית מודעות. היא הבעיה

יבוא. זה מקווה, מאוד אני אצלנו,

ברק דפנה


