
בליכוד המאבק חידוש ■
 אריאל — שרי־החישוקים שלושת בהנהגת בליכוד, הימין אנשי
 מאבקם המשך את מתכננים — מודעי ויצחק לוי דויד שרון,
מובארב, יוזמת בעיקבות המדיני, התהליך חידוש אפשרות כנגד

ארץ* ״חזית פורום מוביל המאבק של אחת ׳שלוחה
 הימין ממיפלגות חבדי־בנסת 30 המאחד ישראל״,

ה״החזית״, ראש יחשב איתן, מיכאל ח״ב הליכוד. ומימין
 חברי בל של חירום כינוס הקרוב בשבוע לבנם מתכוון
 ביוזמת בדרכי־המאבק לדיון ״החזית״ של הכנסת

מובארכ.
 שתחייב החלטה שיקבל כדי הליכוד, מרכז את שוב לכנס החישוקים וח״כי שרי שוקלים כן

 ביוזמה) הדיון את להעביר הארבעה״ ״פורום החליט בקבינט(לשם הליכוד נציגי את
 שלו. ותוכנית־סו־הנקודות בקאהיר מובארכ שמציע המיפגש נגד להצביע

 התלקחותו את כרגע לדחות מעוניינים ארנס משה ושר־החוץ שמיר יצחק ראש־הממשלה
 בבחירות הצלחתו בסיכויי יפגע שלא כדי בליכוד, הפנימי העימות של המחודשת

להסתדרות.
 את דחה הארבעה״ ש״פורום שהסייבה מעריכים המיסלגות בשתי בכירים

 וארנס פרם השרים של שובם לאחר (עד מובארכ יוזמת בנושא ההכרעה
 יהפכו להסתדרות שהבחירות מעוניין אינו המערך שגם היא מוושינגטון)
מסיכויי־המערך. שיגרע דבר הליכוד, לבין בינו מדיני רקע על להתמודדות

616
 הרוגים 483 על צה״ל דוגר דיווח בספטמבר, 18ה־ השני, ביום

 חיילי. מירי הרוגיס ללכו זה סםרמי הכבושים. בשטחים פלסטיניים
בלבד. צה״ל
 על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

616.
 פלסטיניים, הרוגים 749 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי
ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 537 •

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 80 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 52 •
אחרות. מסיבות התגים 80 •

בחיפה ■
למיוהדה סגתוגדים

 מישדד־ על־ידי באחרונה שהועלתה לתוכנית, חיפה בעיריית התנגדות
חיפה־תל־אביב. לכביש הצ׳ק־פוסט מצומת מינהרה לכרות התחבורה,

 ״ידלגו שכן חיפה, את תחסל שהתוכנית השבוע אמר מורג עמי מועצת־העירייה חבר
אותה. שעוקפים מהכבישים חיפה סובלת כך גם עליה".

 בעיית לפיתרון הכרחית שהיא טוענים המינהרה. בתיכנון כעת עוסקים במישרד־התחבורה
חיפה. באיזור התחבורה

בונפת במיקווה סיבסור ■
לסיכסוכים. מקור באחרונה הסך בצפת הקדוש האר״י של המיקווה

 למיקווה, להיכנס מירושלים, במיוחד שהגיעה קבוצת־נשים, ניסתה האחרון השישי ביום
לגברים. המיועד
 יוסף עובדיה מהרב היתר קיבלו כי טענו הנשים גדולה. מהומה עוררה למיקווה כניסתן,
 כל לטענה אין כי טוען בצפת, החרדית היהדות דובר ושלד, יעקב אך במיקווה, לטבול
בסיס.

 150 לכד הקציב אף המישור לנשים. מיקווה לבנות זמן־מה כבר מתכנן מישרד־הדתות
בחו״ל. נוסף סכום לגייס מתכוון אליהו מרדכי והרב שקל אלף

לבוררות פגן ■
 אלי הרצליה, עיריית ראש בין חודש המתקיימים במגעים
 השניים הגיעו טרם לוד, עיריית ראש לוי, למקסים לנדאו,

להסכמה.
 המתנהלות לשיחות פירסום יתנו לא כי ביניהם סיכמו השניים
 לא אם בורר, להיות האמור מגן, דויד ח״כ כי גם נודע ביניהם.

 הבוררות בתהליך שיתחיל הודיע ביניהם, להסכמה השניים יגיעו
החודש. בסוף מגי

ר, 10ה־ ראשון, ב■!□ ב מ ט פ ס שעה ב ב
 הרב על עליו, מספרים נורא יפור ךין

ר א תו )  מיש־ מנכ״ל זיידמן, חנוך כבוד) ^
 חרדי יהודי שכל סיפור רד־העבודה״והרווחה.

 ייחוד! היה תצילנה; אוזניו — אותו השומע
 סגן־ של מקורביו בתוקף טוענים לפחות כך

פלדמן. זאב משה הרב השר,
בח לבד להמצא דתי ליהודי לו אסור הרי

 לדבר וחלילה חס יבוא שלא זרה, אשה עם דר
 ראוי עליו שהעובר חמור, איסור זהו עבירה.

 יודעים פלדמן הרב של מקורביו גנאי. לכל
 בספטמבר, 10ה־ הראשון, ביום כי לספר

 בערב, 9 בשעה בירושלים, בלישכת־המנכ״ל
 בתנאי שעה כחצי במשך זיידמן הרב שהה

 מנהל כשהיה מזכירתו שהיתה מי עם ייחוד
בני־ברק. עיריית ראש לישכת
של מהעלילה נסער מצירו, זיידמן, הרב
 נכון ייחוד. היה ״לא עליו: מעלילים דבריו

 אותי, לבקר באה שלי הקודמת שהמזכירה
 ללישכה ייחוד. היה לא ואופן פנים בשום אבל
 מהן אחת ובכל נפרדות, כניסות שתי יש שלי

 שרוצה מי תמיד אז מבחוץ. התקוע מפתח יש
ייחוד. אין ואז רוצה, שהוא מתי להיכנס יכול

 דלת היתה פה, היתה כשהיא מזה, ״חוץ
 ל־ להכניס שרוצה מי כל מזמין אני פתוחה.
 אחרי בדיוק שתעקוב מצלמה, כאן מישרד
ש חושב אני ייחוד. היה לא בפירוש מעשיי.
אנשים יש הזו במערכת אותי. מחפש מישהו

נרח סמכויות בעל כסגן־שר פלדמן זאב משה
 פלדמן לרב אין בלבד, סגן־שר בהיותו בות•
 שאין וכמובן ותקנות, חוקים על חתימה זכות

 ובור הממשלה בישיבות ההשתתפות זכות לו
 שמיר של היחידה המעורבות עדות־שרים.

 היא מופקד, הוא שעליו המישרר בענייני
 על לחתום כשצריך כחותמת־גומי, לשמש
ותקנות. חוקים

 שהוד חתול
עגקי ^

 שמיר, יצחק ר־העבודה־והרווחה, **ץ
*  מישרדו, בענייני כלל מתעניין איננו /

 האגודה. לאנשי כאב־הראש כל את ומשאיר
 מהאחריות גם פטור שמיר האם היא השאלה

 ב־ המתרחשים לדברים והפורמלית הציבורית
 ראש־הממש־ לישכת מנהל מישרד־העבודה.

 הבוס את לפטור מנסה אחימאיר, יוסי לה,
 לכל שר הוא פלדמן ״הרב מאחריות: שלו
 שמח היה ראש־הממשלה לתואר. פרט דבר,
 מחליטה היתה ישראל אגודת אילו מאוד

 מלא. בתואר שר על״ידי בממשלה, להשתתף
בפו אבל השר, הוא שמיר שפורמלית נכון זה
מתע לא ושמיר האגודה, של מישרד זהו על
שם.״ בנעשה רב

להוע־ ראש־הממשלה לישכת של ניסיונה

100 ותוננית מובטלים, ארו 50 שיש בזמן אז
במישור עוסקים במגיוה, עויין 1 הפהייקט־נ

או היה הקריטית: בשארה העמוה־וההוחה
קוב־ שם ־ (תנהל 1 מזה \ץ1\ 1 ״חורז היה לא

הס אס והמנכי׳ל. סגן־השו בין וציני אנוכי□
אתם האבטלה, בעיית את ! פתוו ל אסורים

שלכם לפרנסה לדאוג להתחיל *?־ליד ל א״יכולים
 צריך אני וכך מהכפשות, להיבנות שחושבים

עלי.״ שזורקים ליכלוך מכל לסבול
 במישרד־העבודה־ קורה מאוד חמור משהו
 להיות אמור זה כתיקונם, בימים והרווחה.

 של ובחוליים במצוקות המטפל חשוב, מישרד
ה נזקקי־סעד. סמים, נכים, מפגרים, המדינה:

 שהמישור הבעיות רשימת לראש קפצה שנה
 חסרת־התקדים, האבטלה גם בהן לטפל אמור

 לאומית בעייה מיספר חודשים כבר המהווה
 מישרד־העבודה־והרוו־ בדחיפותה. ראשונה

בח מישני מישרד הוא כתיקונם שבזמנים חה,
 ככלי עצומה חשיבות לפתע קיבל שיבותו,

 המילחמה את להוביל המיוער הממלכתי
באבטלה.
 צורת על מדהימה תמונה מתבררת והנה,
 ניתן מאוד בוטה באופן המישור. של תיפקודו

ה צמרת את באמת שמעניין מה כי לומר
 חסידות מפלג ישראל אגודת אנשי מישיר,

 אם השאלה אלא האבטלה, בעיית לא היא גור
ייחוד. היה לא או ייחוד היה

 על להצביע ניתן זאת בכל אחד בתחום
 בהעברת המישרר: של מרשימים הישגים
מיסגרת). חרדיים(ראה למוסדות כספים
 הליכוד, הקואליציוני. בהסכם מתחיל הכל

 המיפלגות של תמיכתן רכישת במיסגרת
 תיק־הע־ את לאגודת־ישראל הציע הדתיות,

 המוסד מועצת״גדולי־התורה, בודה־והרווחה.
 האגודה שנציג קבעה המיפלגה, של העליון

 באחריות לשאת שלא כדי בממשלה, יישב לא
 ולהסתפק המרינה, מטעם הנעשים למעשים

כשר. ישמש שבפועל סגן־שר, של במינוי
 י מעדיף היה שמיר, יצחק ראש־הממשלה,

החל נוכח אולם מטעמה, שר תמנה שהאגודה
 את להשאיר הסכים מועצת־גדולי־התורה טת

הרב את ולמנות בידיו, תיק־העבוחדוהרוחה

מעו מישרד־העבודה מחדלי על מאחריות ער
מעור בגלל מתחזקת זו תמיהה תמיהה. ררת
באחרו לשמיר שהיתה מאוד משמעותית בות
 שחור שחתול מסתבר המישרד: בענייני נה

שני האגודה, של נציגיה שני בין עבר ענקי
 השחור החתול בידיהם. הופקד המישרד הול
פלד הרב את הביא שהוא עד קטלני, כה היה
 הרב את לפטר שברצונו החלטה לידי מן

זיידמן.
 להסתיים אמורה היתה בספטמבר 13ב־

 והאיש זיידמן, המנכ״ל של תקופת־הניסיון
 היה המינוי את להאריך שבסמכותו היחיד

 שמיר עם נפגש פלדמן שמיר. שר־העבודה,
 נקעה כי לו וסיפר בחודש, 8ה״ השישי, ביום
מזיידמן. נפשו
ל מרוע בהרחבה פירט הוא כי להניח יש
 להמשיך מתאים אינו מנכ״ל־המישרד דעתו
 לתיפ־ דוגמות כמה הביא ואף בתפקיד, ולכהן

 כי לשמיר הבהיר גם פלדמן הקלוקל. קודו
 חדש, מנכ״ל של למינויו התנגדות לו אין

הליכוד. איש ורציני, מיקצועי אדם
ה השני, ביום יותר, מאוחר ימים שלושה

 לפני מיממה פחות הצהריים, אחרי בחודש 1 ו
 לשמיר פלדמן הודיע זיידמן, של מינויו תום

מהאגו עליו שהופעלו עזים לחצים עקב כי
 להאריך ממנו לבקש אלא ברירה לו אין דה,
 ראש־ה־ חתם למחרת זיידמן. של מינויו את

 מיכ־ על שמיר, יצחק ושר־העבודה, ממשלה
 מבקש הוא ובו לנציבות־שרות־המדינה, תב

ל זיידמן של מינויו את להפוך מהנציבות
קבע. של מינוי

 מיקצועית: מבחינה ההחלטה משמעות
 הכלי חמור. אבטלה במשבר שרויה המדינה

 מישרד־ הוא בבעייה לטפל האמור הממלכתי
ל־ ביותר המשמעותי האיש העבודה״והרווחה.


