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הצלי הראשונים השבועות בשמונת
 בלבה, יהלומים קאראט 60 למצוא חו

רו שעליהם הקאראטים אלפי לעומת
 הרצופות הטכניות הבעיות עקב בה•

 ביום שעות כשלוש צללו באוניה שהיו
בלבה.

 לעבורה הראשון השבוע בסוף כבר
 אהד האוניה. את צוללנים שני עזבו
 צוללן שהיה היחידי הצוללן היה מהם

 לציוד־ הטכנאי היה והשני מיקצועי,
הצלילה.

 מרד, במעין פתחו אנשי־הצוות יתר
 עבודות־ לבצע להם שנתנו משום

 עבודות־צלילה. ולא באוניה, מלחים
 רק שיעסקו להם הובטח זאת בעיקבות
בצלילה.

 2 חהנה חזרה שבועות שמונה אחרי
 הצוות מאנשי אחדים קייפטאון. לנמל

 כדי לפיטוריהם, וגרמו לעזוב רצו
לארץ. חזרה בכרטיס־טיסה שיזכו

 היה לא דזהנה את לעזוב גם אולם
 ״אחרי הצוללנים: אחד כל־כך. פשוט

 להר יונה לנו הבטיח מרד־הצוללנים
 עזב שהוא אחרי בצלילה. רק שנעבוד

העבודות. כל את שוב עלינו הטילו

 את מכולנו לקחו מסויים ״בשלב
 לבדוק שצריך בטענה כרטיסי־הטיסה,:

 שלקחו לנו הסתבר בסוף משהו. בהם
 ועוד אני אותם. ומכרו הכרטיסים את

 ולא כרטיסי־הטיסה, את צילמנו חבר
המקוריים. הכרטיסים את החזרנו

גר רצה לא ״כשהתפטרנו/פוטרנו,
 לנו. שהגיע הכסף את לנו לתת שון

 את שיכגע באוניה, אז שהיה מאיר,
 גם לנו. שהגיע מה את לנו לתת גרשון

 בסוף לתת. רצה לא הוא כרטיסי־טיסה
 ליום אך כרטיסים, עבורנו הזמין הוא

 מרחק לנסוע צריכים היינו שלמחרת.
 את לקחת כדי רק קילומטרים 700 של

 צריכים היינו זה אהרי הכרטיסים.
 היה ביוהנסבורג. לנמל־התעופה להגיע

להגיע. נצליח שלא ברור כ
 ושנודע בחוף שהיה חבר ״למזלנו,

 כרטיסים, לנו שקנו המזכירה דיר לו
ול למישרד־הכרטיסים לצלצל הצליח

ההזמנה. את לנו בטל
 פתוחים כרטיסים לקחנו ״בסוף

 שהם מבלי לטייל, גם והצלחנו לשנה,
ידעו."

 מרותק ***
לאוניה

 וחצי ארבעה אחר־ שפוטר *ץדלל[,
 לתת רצו ״כשפוטרתי, חורשים: =

 אז הסכמתי. לא בראנדים. הכסף את לי
 הם מהאוניה, ארד לא שאם עלי איימו
 לי הבטיחו הם בסוף מישטרה. יביאו
 שאר כל ארוחת־בוקר. עם במלון חדר

 על להיות צריכות היו הארוחות
 כסף. כלל לי היה לא אבל חשבוני,

 לאוניה. אותי החזירו הם יומיים אחרי
 ימים. סו במשף לאוניה מרותק הייתי

לא וכרטיס־טיסה כסף קיבלתי לבסוף
רץ." ־'1

 שהאוניה משום מרותק היה הצוללן
 החוק, על־פי המישטרה. על־ידי עוכבה

 צריך הוא האוניה, את עוזב כשימאי
 מהאוניה, דרישות לו שאין לחתום
 כאשר לו. המגיע כל את קיבל ושהוא
 פנה הוא מהאוניה, פוטר אמיר

 וזו למישטרה, שפנה למישרד־ההגירה,
 בין הסרר שנמצא עד האוניה את עצרה

הצדדים.
בדרום־אפ־ נמצאת עדיין האוניה

 מאנשי־הצוות, שהגיע דיווח לפי ריקה.
 שהצליחו מסתבר שם, עדיין הנמצאים

 יהלומים קאראט 100 עתה עד למצוא
בלב יי

 כולו שהפרוייקט אמר לרר ונה
 בידם עלה שלא משום סיום, לפני עומד

מיסחריות. בכמויות יהלומים למצוא

 נוסף ניסיון לסיומו לבוא עומד כך
 העושר את למצוא ישראלים של

 בכל אותם למצוא ניתן בחו״ל. בקלות
 לא אך תחום, בכל מעורבים הם מקום,

•הישראלית. השיטה מצליחה מקום בכל
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 מתייחסים הם כך המרפאים. של חירום
 של מצוקה, של עניין כאל לוועדה:
בהילות.

 טיבעונית מרפאה מרגולין, שושנה
 אותנו תנשל הזו ״הוועדה מבת־ים:
יכול את תנטרל ממעמדנו, לחלוטין

לרפא! תנו
 בלישתם ידועים הוועדה חברי ״רוב

למ ורדי, הפרופסור לנושא. השלילית
 המיש־ בכל המדינה מטעם מעיד של,

 טיבעונים. רופאים נגד הנערכים פטים
 כפתוחים הנחשבים מהרופאים מי גם

 של שמץ יש כי אחת לא אמרו יותר
 להניח אסור אולם הטיבעי, בריפוי אמת
לחולים. להתקרב רופאים שאינם למי

 לרופאים שהרי משונה. מילכוד ״זהו
 זאת ולא טיבעי. בריפוי ידע כל אין

 נוגד אף הטיבעי שהריפוי אלא בלבד,
 לדבר טעם כל ואין הרגיל, הריפוי את
השיטות. שתי שילוב על

 ועדה להקים רוצים היו ״אילו
 מנציגי־ אותה מרכיבים היו הוגנת,
וממרפאים מימסדיים מרופאים ציבור,

טיבעיים.
 להגיע יכולה היתה כזו ועדה ״רק

 והיחידה: האחת ההגיונית למסקנה
הא הריפוי שיטות בכל להכיר צריך

 חולה כל יכול למשל, בהולנד, חרות.
 לו. המתאימה בשיטת־הריפוי לבחור
 רגיל. לרופא בחינם, ניגש, — רוצה
 טיב־ תזונאי על־ידי מתרפא — רוצה
וה להומיאופאט. פונה — רוצה עוני.

ציבו במירפאות מסודר, ממוסד, כל
ריות.

 ברופאו. לבחור האדם של ״זכותו
 כה בעניין להתערב למדינה אסור

פרוץומוות." חיים כמו חשוב,
לשרלטנים

 כבע־ תוכח ״הוועדה זמיר: ילן̂ 
 למסקנה תגיע אם רק לת־ערך

 בזכות שלמה הכרה להכיר הצורך אחת:
 דעת על טיפול לכל לפנות החולה
 רמה על לשמור זאת עם ויחד עצמו,

הפ הזה, התחום של גבוהה מיקצועית
לשרלטנים. כעת רוץ

מס לשתי תגיע שהיא חושש ״אני
 שלרפואה תקבע האחת אחרות. קנות

 קלישאה זו מדעי. בסיס כל אין האחרת
 לנסות כדי עבר, לכל זורקים שהם

 לשמור וכך לשוליים, אותנו לדחוק
 חולים של יותר גדול מיספר לעצמם

פרטיים.
 את בוודאי תחזק האחרת ״המסקנה

 שאינו שמי ותקבע הקיים, החוקי המצב
חולים. בריפוי לעסוק רשאי אינו רופא

 הזדמנות שוב המימסד יחמיץ ״כך
האחרת. הרפואה של באמיתותה להכיר
 כך על ויעידו טובה, רפואה ״זו
 בעזרתה. המתרפאים האנשים המוני

 השרלטנים מקלקלים הטוב שמה את
ומישרד־הבריאות."

 הוועדה של ״עבודתה רזון: יוסף
 איך בלתי־אפשרית. אולי קשה, תהיה

 הבריאות רעיונות את -להביא אפשר
 אני רבות שנים מזה להמונים? הנכונה

על תשובה לי ואין הזה, בתחום עוסק
כר•״

 לדבר. חוששים מהמרפאים רבים
 שנים שלוש לפני למשל. שטראוס, אלי

 בתל־ השלום בבית־מישפט הורשע
 רישיון, ללא ברפואה בעיסוק אביב

 מאסר־על־תנאי. חודשי לחמישה ונידון
 לטלפון מהתיקשורת. מתרחק הוא מאז

אומ היא עסוק," ״הוא• אשתו. משיבה
הוו על אליו. לגשת מניחה אינה רת,

להגיב. מוכנים אינם שמעו, עדה
 מישרד־הב־ דובר אלגרבלי, שמואל

 הקמת בתהליך מעורב ״הייתי ריאות:
 לשלב ביקשו שהם זוכר אינני הוועדה.

הוגנת. ועדה זו לדעתי טיבעוני. מרפא
 תלונות המון שומע דווקא ״אני
 מתקיפים רבים רופאים הנגדי. מהכיוון

 כזו, בוועדה צורך שאין ואומרים אותנו
 אחרת, רפואה של הזה, התחום שכל
אחיזת־עיניים." הוא

הווע לרופאי מתיר אינו אלגרבלי
 אינם מצידם, הם, גם להתראיין. דה

הפרו דיעותיהם. את לחשוף שמחים
 כפתוח הידוע למשל, בנטוויץ', פסור

 אינו כי אומר האחרת, הרפואה לנושא
 שאינו מפני גם על־כך, לדבר מוכן
הרופאים. של חמתם את לעורר רוצה

 גורם שנים 4 לפני מחדל
לנ/״פלגה לאסון עכשיו

עוד נטמן זרע־הפורענות כי תבן ^
 כאשר ,1984 של הבחירות בשלהי

והמ הליכוד בין תיקו יש כי הסתבר
 ממש- להקמת הגישושים והחלו ערך,

לת־אחדות־לאומית.
חלו סביב אז נסבו הוויכוחים עיקר

 תורנות על שהוסכם אחרי התיקים. קת
 בעיית נותרה ראש־הממשלה, בתפקיד
 הבכירים: התיקים שלושת של חלוקתם

ותיק־האוצר. תיק־החוץ תיק־הביטחון,
המ בצד בעיקר התעוררה הבעייה

 כיום) עמדו(כמו הליכוד בראש ערך.
לחלו ביחס גמישים שהיו אישים, כמה
 עמדו המערך בראש אולם התיקים. קת

רבץ. ויצחק פרס שימעון שניים: בעיקר
 רוצה רבין יצחק כ־ מראש ברור היה

והח היוקרתי התיק זהו בתיק־הביטחון.
 החולש בממשלת־־שראל, ביותר שוב
 גם כבירים. תקציבים ועל עוצמה על

 גם מה זה. בתחום רבץ על סמכו בליכוד
 אריאל מלבד מראשי־הליכוד, שאיש
 לאריאל זה תיק למסור רצה לא שרון,
 למסרו נוח היה הצרדים לכל שרון.
רב־ן. בידי

 שהיה מכיוון פרס. בעיית נותרה
 עם שנתיים כעבור להתחלף אמור

 שיתאים תיק במציאת צורך היה שמיר,
 מעוניין, היה עצמו פרס לשניהם.

מע את שיגביר יוקרתי, בתיק כמובן,
יומיומי מגע לו שיאפשר בעולם, מדו

 המיס־ דעסקני וקטנים, גדודים
הא־ רחבי בכל ולנאמניה לגה

•1 ר
מנ ירעו מפא״י, של הטובים בימיה

מ בסיס היא חברת־השברים כי היגיה
 להחזיק המיפלגה חייבת כן על וכי הם,

 הכלכליות עמהות־המפתח את בידיה
לחיזוקה. הדרושות במדינה,

 מפא״י דעת על עלה לא מעולם
 אחד לירי מישרד־האוצר את להעביר

 אשכול, לוי לקואליציות. משותפיה
 זו מעמדה עבר הכל־יכול, שר־האוצר

 בא אחריו ראש־הממשלה. למישרד ישר
 באוצר השליטה את שהפך ספיר, פינחס

 המשק מערכות כל על לשליטה מכשיר
 ספיר רשם שבו הקטן, הפינקס במדינה.

 לנצלו כדי במשק המתרחש דבר כל
סמל. הפך המיפלגה, לטובת
 מישרר־המיסחר־והתעשיה את גם
 מפא״י מסרה לא אז) שנקרא (כפי

 להימנע יכלה עוד כל זרות, לידיים
מכך.

 חברח־השב־ שיגשגו אלה בתנאים
 המכשירים ושאר קופת־החולים דים,

הכלכליים־המיפלגתיים.
 גדלה ומרכיביו הליכוד אצל ואילו

 כלפי והשינאה הקינאה השנים במשך
 לפרק ההחלטה וגמלה זו, - אימפריה

האפשרי. בהקדם אותה
המהפך בימי באה לכך ההזדמנות

סברת
האובדם

להש לו וש־אפשר ראש־־מדינות, עם
 בהיעדרו גם מדיניות־החוץ על פיע

ראש־הממשלה. ממישרד
ית ושמיר פרס העיסקה: נוצרה כך
 ובמיש־ ראש־הממשלה במישרד חלפו

במישרד־הביטחון. יישב רביו רר־החוץ,
 שיש לכך לב שמו ולא כמעט
 מבחינת עקב־אכילם זה בבידוח

העמ כל על ויתר הוא המערך:
הכלכליות. דות

עי־ ויחד לליכוד, נמסר ת־ק־האוצר
 שהופקד התעשיה־והמיסחר, תיק מו

שרץ. אריאל בידי
 נותר שבממשלת־האחדות קרה כך

 העניינים על השפעה כל בלא המערך
 הכל־יכול, מישרד־האוצר הכלכליים.

שהמ שאר כל תקציב־ את הקובע
 לכל הברז את לסגור היכול רדים,

הליכוד. בידי נשאר בארץ, מיפעל
 המערך לראשי היה השבוע

 זו בהחלטה לראות טובה ביבה
 הגרזהיסטורי. מחדל

הגדול
 הליכוד התייחס ומעולם ן^אז

רבה. בעוינות העובדים" *■/ל״משק
ה חברת־השברים, של המיפעלים

וש קנפח־חזלים העובדת, התיישבות
 היוו בהסתדרות הקשורים המוסדות אר
החו אדירה, כלכלית אימפריה רק לא

המשק. של גדול חלק על לשת
 הבסיס ו.ם היתה זו אימפריה

 מיפלגת־ של לעוצמתה הכלכלי
 מערבת־הב־* כל ערב העבודה.

 להעביר דרך מצאה היא חירות
 לקופת־הב־ עצומים כספים
סיפ היא המיפלגה. של חירות

נ׳וביס, של רבים אלפים קה

 כל על השתלט הליכוד .1977 של
 לא משום־מה אולם הכלכליים. התיקים
 זו. למשימה הראשונות בשנים התפנה

 וחוסר־הביטחון־העצמי חוסר־הניסיון
 נעשה לא בגין מנחם שבימי לכך גרמו
האימפריה. לעירעור הרבה

 של הבחירות מאז באה ההזדמנות
ליבר אישים לידי עבר האוצר .1984
 תחילה חברח־השבדים. שונאי ליים,

 סולק שזה ואחרי מודעי, יצחק זה היה
החייכני. ניסים משה פרס, על־ידי

 מטעה ניבים של החיוך
 נחי־ מתחבאת מאחוריו מאוד.

 כשהזדמנה רבה, שות־החלטה
האימ את לערער האפשרות לו

 למלאכה ניגש היריבה, פריה
חייכנית. בנחישות

 נקט ניסים כי נכון זה שאין יתכן
 חברח־השב־ לשבירת יזומות פעולות

המיפעלים. ושאר קופת־החולים דים,
 ההפוכה: בדרך המטרה את השיג הוא

 לקרוס יתחילו שהמיפעלים עד המתין
החיוני הסיוע את מהם מנע ואז מעצמם,
 משקלקיומם.

סובייטי |
 על כנראה, חלה, האיטמה יקר * *

עצמם. המיפעלים /ב
 שליטת של הארוכים בימים

 בל התרגלו במשק, מפא״י
 בחממה לחיות המיפעלים

מא בי ידעו הם הממשלתית.
 קופת־המדינה, עומדת חוריהם
 הי- כאשר בלתי־נדלה. כאוצר

 שר־האוצר, אל פנו בעייה תה
למחסורם. דאג וזה

 לניהול תמריץ כל היה לא משום־כך
פשוט בחברת־השבדים מנהל יעיל.

שר־החוץ
שר־האוצר לא

 נמצא תמיד להיכשל. היה יכול לא
 את שהציל כלשהו גימיק האחרון ברגע

לכך. דאג שר־האוצר שלו. המיפעל
להיכ היה אפשר תפחו. המנגנונים

 לדאוג צורך היה לא הרפתקה. לכל נס
מאזנים. לתפור היה אפשר לעתיד.

למ משק־העובדים דמה זו מבחינה
מנ עתה מבכים שאותו הסובייטי, שק

 חוסר־האחריות ברית־המועצות. היגי
הש כל היתה שבידיהם המנהלים, של

 כלכלי, לאסון גרם הפוליטית, ליטה
 באמצעות לתקן עתה מבקשים שאותו

הפרסטרויקה.
 בזו לפתע, בישראל. קורה זה עכשיו

 מר חברת המהלומות. נחתו זו, אחר
אסט הפסד לה שיש גילתה הענקית
 מנהל להתמודד מנסה שעימו רונומי,

 האחרון ברגע זה לתפקיד שנקרא חדש.
 קופת־החולים, השקל).1 אחה (ראה

מתמו כולה, ההסתדרות קיום שעליה
 חברת־השבדים, מיפעלי עשרות טטת.

 על עומדים ביותר, היוקרתיים וביניהם
עברי־פי־פחת.

השאר: בין קרה? מה
הממ הברז את סגר נ־סים משה •

 שלא מפני אם רצון, מתוך אם שלתי.
הכסף. זרם את הפסיק כסף, נותר
 במשק אובייקטיביים תהליכים •

 המיפ־ מן בכמה פגעו והעולמי המקומי
עלים.
הס מיפעלים של מהותם עצם •

שנ פנימית, סתירה יוצרת תדרותיים
הברזים. סגירת עם חשפה

 הפועל מיפעל היא חברח־השבדים
 עם והמתחרה הקפיטליסטי, בעולם

 שייך הוא אך קפיטליסטיים. מיפעלים
 עובדים. של אירגון שהיא להסתדרות,

 על נמצאו בחברת־השבדים העובדים
 שהוא אדם כמו מוזר, במצב תמיד כן

עצמו. של ובנו עצמו של אביו
 היתה הטבות־שכר, דרשו כאשר

 למיפעלי כל קודם מופנית זו דרישה
 מזכיר־ההסתדרות, חברת־השבדים.

 בפני לעמוד היה יכול לא קיסר, ישראל
 להעניק לחץ ולא־אחת אלה, דרישות
 הטבות־שכר חברח־השבדים לעוברי

מתחרים. במיפעלים השיג שלא
 בתנאים המיפעלים את לנהל כדי
 צריכים המנהלים היו החדשים, הקשים
 לנקטם קשה שהיה אמצעים לנקוט
 הגביר הדבר ההסתדרות. לחץ בגלל

הכלכלית. התיסבוכת את
 היה ניתן הכסף, זרם עוד כל

 כשנפסק אלה. בעיות לטשטש
התגלו. הן הזרם,

 ,12ה־ לכנסת הבחירות ערב עכשיו,
 ולרוחבה. לאורכה הבעייה התגלתה

 נתונים משק־העובדים ממיפעלי רבים
התמוטטות. של במצב

 את המערך מוצא זה ובמצב
 עמדה אך בידו אין כאשר עצמו

 לא אחת: ממלכתית כלכלית
 מייטרד־ לא מישרד־האוצר,

 מיש־ ולא התעשיה־והמיסחר
 ה־ ואילו דד־דאש־הממשלה.

 כגון — שבידיו מישרדים
 ומישרד־ה־ מישרד־הבריאות

 יכולת כל חסרי הם — חקלאות
 מישדד■ שיד מכיוון להשפיע,

 את להב גב סגרה האוצר
החמצן.
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