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הקרובים. לחבריו בייליו יוסי
 הוזכר בה לתקופה כמובן, הכוונה,

 כגורם כמיכשול, שמו ושוב שוב
 פי על השילטון לחילופי בררו המעכב

הרוטציה. הסכם
מודעי ביצחק התמקדו הכל בעוד

 של המדוייקים ותוארו מעמדו
 לתקופה עיכבו במישרד־החוץ ביילין
הממ של הקמתה את נוספת קצרה
שלה.

 שאם היתה, לכך ביחס שמיר עמדת
 חריש, יוסף לממשלה, המישפטי היועץ

 ״מישנה- לתואר־הכילאיים מתנגד אינו
הליכוד של מעניינו זה אין — לשר״

הבום מאחורי ביילין
העניין התפוצץ בגללו

 כבעיה לממשלה חזרתו ושאלת
 חילופי־ את שעיכבה המרכזית
 בין האווירה את ושהעכירה השילטון

 כגון שונים ושמות המיפלגות, שתי
 נזרקו ואחרים יעקובי גד נוביק, נמרוד

 בעיית כי מסתבר לאוויר, בעירבוביה
 לפני שעות כמה נפתרה מודעי

הדרך״. אמצע ״משבר שהסתיים
 נשיא-המדינה אל הגיע שמיר יצחק

 עוד הרצוג חיים שעבר. החמישי ביום
 של להקמתה להסכים לשכנעו ניסה

 ועם מודעי, שרים(בלי 23 בת ממשלה
 ולדון כסגנית־שר) ארבלי־אלמוזלינו

 שמיר בהרחבתה. יותר מאוחר במועד
 מודעי של להצטרפותו נחרצות התנגד

ב החדשה. לממשלה כשר־בלי־תיק
 טרם הרוטציה אך נפתרה, מודעי עיית

בוצעה.
שבש הוא, פורסם שלא מה

 של בעייתו רק עמדה אלה עות
 הלאומי. הפרק על ביילין

.......................— 8 ■י

הח שהתואר שהוברר אחרי להתערב.
גי נעשו מישפטית, מקובל אינו דש

הליכוד. אצל המערך מצד שושים
 שונים מגעים זוכרים הצדדים בשני
 נוהלו אלה ומשונות. שונות והצעות
 מרי־ דן באמצעות שעות כמה במשך

בליכוד. ביילין של תאומו דור,
 גם הוא לשמיר ביילין בין הקשר

 פעם. מדי נפגשו השניים בלתי־אמצעי.
 מילא תבל, בשמי התעופף כשפרס
 ראש־הממשלה כס על מקומו את שמיר

עימו. נפגש כמזכיר־הממשלה, וביילין,
כש לחילופי־השילטון, סמוך גם
 נפגשו שבועיים, לפני בחו״ל פרס שהה

 ביילץ אותו. מעריך אף שמיר השניים.
 לעצמו לבנות האחרונות בשנים הצליח
השבו עד זה כל ענייני. רציני, דימוי
 המדינה עצרה שבהם האחרונים, עיים

 אחר בדריכות ועקבה נשימתה את
ביילין. של קידומו

שעות שבמשך מסתבר כעת

 בלימה על האומה גורל התנדנד
 של ותוארו הגדרתו דרגתו, —

ביילין! יוסי
 של דימויו איבד איך קרה? זה כיצד

 בת בתקופה גובה הרבה כל־כך ביילין
 במשך עליו שעמל אחרי ימים, כמה

שנים?
סיפור
במונית

 בכיר גורם הסביר כבה,״ ה ¥
/  הילדים ״כל בליכוד, ביותר 1/

 שזה עד יפה מתנהגים האלה היפים
'לעורם...״ נוגע

בוו ביילין של הבייבי־פייס ואכן,
המיש־ היפה. הנקי, לדימויו תרם דאי

 על זועמים — כאלה לו ויש — ריציו
באחרונה. לו שנגרם העוול
 מיועצי־פרס אחד א׳: סיפור •

 תורת־חיים שמע בדרך במונית. נסע
 גור!״ מוטה את סובל לא ״אני נהג. של

 על שרוף אני ״אבל הנהג, לו הודיע
 פרס־רבין־ביילין וביילין...״ רבץ פרס,

ל נחפז הנדהם היועץ אחת. בנשימה
 ביילץ המחמאה. את לביילין ספר

 זרק ראש־ממשלה!״ פעם יהיה (״הוא
סתמית. במשיכת־כתף הגיב שיחי) איש

 מנערי־פרס אחד ב׳: סיפור •
אמ ״משבר במהלך ושמע לרדיו האזין

 מפליל ״שימון״, הבוס, את הדרך״' צע
 מקורבו. ביילין, של בשבחיו בפומבי
ל ואץ ביילין בשביל הסמיק העוזר
דיווחו במהלך בהתרגשות. אותו שתף

ביילין הלנה עם רוקד פרס
הארץ את לעזוב אי־אפשר בגללה

 אינטלקטואלי. נופך הוסיפו קפייס ׳
ולניקיון. לסדר תרם בצד השביל
וא הקפיד שאותם נערי־פרס, רוב

שלו. כחיקויים נראים סף,
 השימחה את מסתירים אינם יריביו

 לו יצאה ״האמביציה ומסבירים: לאידו
החוצה...״ בטעות

 שנגרם לנזק היטב מודע ביילין
 עליו ניכרה המשבר בעת לתדמיתו.

 שיחותיו תדירות גם הגרועה. הרגשתו
 מזכיר אומנם ביילין גברה. פרס עם

 ביוזמתו, הועלה לא שעניינו הרף ללא
 מנהל היה לא שפרס להניח יש אולם

מע־ הסכמתו. ללא מילחמות למענו

 על לביילין המזכירה הודיעה הנרגש,
 קטע ביילין לו. המצפה שיחת־טלפון

ל ופנה בעניינו המחמאות שטף את
בטלפון. שוחח
 האלה? מהסיפורים להסיק ניתן מה

 ביישן? אולי או סגור? צנוע? שהאיש
 את ייעד באמת הוא זאת, לעומת אולי,
ו בכירות, לעמדות מלכתחילה עצמו

מפ התפתחויות בטיבעיות רואה הוא
שכאלה? תיעות

 לביילין פרם בין ההתאמה
 שניהם דומות. תכונות על מבוססת

 אפילו ביישנים, עצורים, מופנמים,
)10 בעמוד (המשך

במדינה
)6 מעמוד (המשך

 למכונת־דיא־ להתחבר תצטרך חולה,
 אני? פיתאום מה מבולבל. הייתי ליזה.
 חיברו כלום. עזר לא בריא. הייתי תמיד
 שנים ארבע במשך מאז, למכונה." אותי
הדיא מכונות בין )52(פשה נחום נודד
 השם בעלת המכונה דן. בגוש ליזה

 מלאכותית, כיליה אלא אינה הלועזי
 מוציאה הכיליה, תפקידי את המבצעת

הגוף. מן לצאת שצריכים הגוזלים את
 לדיאליזה מחובר פשה היה שנתיים

שנ ״לפני בתל־השומר. בבית־החולים
 ל־ לעבור צריך אתה לי: אמרו תיים

 טוב לך יהיה שם בתל״אביב. מדיכלל
עברתי. לעשות? יכולתי מה יותר.

 שהתרגלתי עד לי היה ״גיהינום
 אחד. אף היכרתי לא בהתחלה למקום.

 החולים עם רבתי עצבני. מאוד הייתי
בסביבה. שהיה מי כל ועם האחרים
ל קשה כל־כך למה להבין ״כדי
 מה להסביר צריך חדש, למקום התרגל

מתפ לא שלי הכליות הזו. המחלה זו
 מלאכותית. לכיליה זקוק אני קדות.
 מחובר אני בשבוע פעמים שלוש

 פועל- הייתי המחלה לפני לדיאליזה.
 אני לעבוד. כוח לי אין עכשיו בניין.
 רק מיוחדת: דיאטה על להקפיד צריך
כו ארבע ירקות, מעט ליום, אחד פרי
 איטריות הרבה שעות, 24ב־ שתיה סות

• ואורז.
 עושים האלה המוגבלים ״החיים

 הוא דיאליזה חולה עצבני. ארם אותי
בית־משוגעים. בלי רק משוגע,

דבר לכל ההסתגלות כזה ״במצב

פשה מטופל־דיאליזה
ואורז איטריות הרבה

הצלח סוף־סוף ואני מאוד. קשה חדש
אנח במדיכלל. למחלקה להתרגל תי
 אחת. מישפחה כמו החולים, כל נו,

 ביחד יוצאים ביחד, ימי־הולדת חוגגים
 אחד מת חודשים כמה כל לטיולים.
נד בחיים שנשארים ואלה החולים,

לזה.״ זה יותר חזק בקים
 חודש לפני אמות!״ שבוע ״תוך

 שנחום קופת־חולים במרכז הוחלט
 יעברו קופת־חולים מבוטחי ושאר פשה

 בורוכוב במירפאת הדיאליזה למכון
בגיבעתיים.

 יודע אני מהמוות. פוחד לא ״אני
המע אבל יום. כל לי לקרות יכול שזה
 אומר יותר,״ אותי מפחיד לבורוכוב בר

 אחד. אף שם מכיר לא ״אני פשה. נחום
 חדש, למקום להתרגל כוח כבר לי אין

לע אותי יכריחו אם אחרים. לאנשים
ש ותוך דיאליזה לעשות אפסיק בור,
אמות.״ בוע

 במצבו נמצאים נוספות חולים 20
פשה. נחום של

 קופת־החולים, דובר של ההסבר
 במירפאת הדיאליזה ״מכון תגר: דויד

 אחרי לקופת־החולים. שייך בורוכוב
 נחסוך אנחנו לשם, יעברו שהחולים

 רפואי שרות יקבלו והחולים כסף הרבה
 הם מהעניין שיפסיד מי יותר. טוב

 שייאלצו במדיכלל*, המכון בעלי
 קופת־ דרך לא אחרים, חולים למצוא

החולים."

 דויד הדייר הוא מהם שאחד *
מודעי. יצחק השר של אחיו מודעי,

?4*5 הזה הווולם_____________


