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 הליכוד, מממשלת שחששו בישראל, הערביים האזרחים
לטובה: זה בשלב התאכזבו
 לא מילוא, רוני שר־הפנים, ממלא״מקום החלטת על״פי

 על הממונה ארנס, משה השר אום־אל״פחם. עיריית פוזרה
בתים. להרוס הירשה לא הערבי, המיגזר

 המכון את היום שמנהל מי רגב, אבנר עם לברר ביקשתי
 היום קורה מה בבית־ברל, ההסתדרות של היהודי״ערבי

הערבי. הציבור בקרב
 מעגלים: בשלושה פועלים הירוק הקו במיסגרת ערביי־ישראל

 בזכותם להכרה תביעה היהודי, המיגזר לבין בינם שיוויון־זכויות
 להכרה ותביעה מדינה, ולהקמת עצמית להגדרה הפלסטינים של

לאומי. כבמיעוט בהם
המאבק? את מוביל מי •

 לערביי־ כהנהגה המשמש המקומיות, המועצות ראשי ועד
אחרות. ממיפלגות ערבים וגם רק״ח אנשי גם בו חברים ישראל.

הערבי? במיגזר הליכוד פועל איד •
 בהם רואה לנושא, שאחראי כמי ארנס, השר ובעיקר הליכוד,

עגלת על עלה והוא לקראתם הולך ארנס ישראל. מאזרחי חלק

מיפלגות
 ממיפלגת־ ובהתרחקותם ערביי״ישראל, בקרב המתרחש התהליך
העבודה.

 של זאת פעילות בעיקבות למערך, יקרה מה •
הליכוד?

 שמיפלגת־העבודה היא שערכתי, מחקר סמך על הערכתי,
 של מקולותיהם שלם במנדאט הקרובות בבחירות להפסיד עומרת

 בפעולותיהם, יתמידו ואנשי־הליכוד, ארנס אם הערביים. האזרחים
לליכוד. יעבור מהקולות חלק אזי

למצב? מודעת מיפלגת־העבודה האם •
 ואין ערוכה, אינה היא לנושא. מודעת אינה מיפלגת־העבודה

ארנס. השר של המדיניות מול כרגע שיעמוד מי לה
אנטלר) (רונית
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 ה־ הגיש איתן רפאל כשחנר־הכנסת התחיל הסיפור
 שידליפו חברי-כנסת להעניש הציע שבה פרטית, צעת־חוק
 הציע לין אמנון ח"כ החוץ-והביחון. ועדת מישיבות
זו. מוועדה הדלפות שיקבלו עיתונאים ולהעניש להחמיר

הננסת
 דיבר הארץ, העיתון של הפרלמנטרי הכתב מרגלית, דן

 הם לין בהצעת שתומכים מי כי אמר הוא ההצעות. בגנות
לחב לקלקל רוצים והם משעממות, שדיעותיהם ח־כים
הפרלמנ הכתבים לזקן תלונה הגישו ואיתן לין ריהם.

אגמון. דויד טריים,
 של בחדר״השרותים ואיתן מרגלית נפגשו השבוע

 להצטרף רוצה הוא מדוע איתן את שאל מרגלית הכנסת.
 הידיים את היטב ״תרחץ השיב: איתן לין. של לתלונתו

למיכנסיים!" שלי הזין את לי ותכניס שלך
 שהיתה השחזה על אותך לשאול רוצה אני הפול, •

בשרותים. מרגלית ח עם לד
דבר. אותו לך אניד ,לשרותים איתי תבואי אם

אנטלר) (רונית

 לצאת עמד העובר לידתו. טרם עובר נפטר שעבר בשבוע
 לקבל ביקשו הוריו אבל קיסרי, בניתוח לאוויר״העולם

 בארצות- שהה הרב לניתוח. הרב של אישורו את תחילה
העובר. נפטר אישורו, את וקיבלו אותו שמצאו ועד הברית,

 ניתוחי-לב מחלקת מנהל גור, דניאל הפרופ' את שאלתי
 אישור בעניין שלו במחלקה קורה מה בתל-השומר,

הרבנים.
 שכיחים. דברים הם בירכתו או הרבי של אישור אצלנו, גם

מאשר. שהרבי אחרי רק לניתוח באים החרדים

רפואה
 אם לשאול: ברצוני כי במתכוון, אליך פונה אני •
 שיש אדם שלך שולחן־הניתוחים על ישכב מחר

 והאדם ימות, הוא אחרת בדחיפות, ליבו את לנתח
 מה — זמן לזה ואין הרב, אישור בלי להינתח מסרב

תעשה?
 שום אעשה לא שאני לומר, נכון יותר אולי למות. לו אתן אני

 למותו יביא שלי חוסר־המעש ואם החולה, של לרצונו בניגוד דבר
ימות. הוא אז —

 מצילים הרופאים אתם מדוע כך, חושב אתה אם •
להתאבד? שניסו חיי־אנשים

 יכול לא האיש אם זה. את לעשות שצריך בטוח לא באמת אני
אותם. לסיים לו להפריע צריך לא החיים, את לסבול

שמי) (דניאלה
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