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מה מקבלים החדשים שהעולים אומר סויסה ימין
 ימין של חסידיו אולי ״וולוו". ומכוניות וילות סוכנות
 שזו ברור האוכלוסיה לרוב אבל בזה. מאמינים סויסה
 בדיוק מה יודע אינו ברחוב האדם זאת, עם יחד שטות.
 הרגשה יש ההשערות. מסתובבות ולכן עולה, מקבל

 מקבל מה לציבור לספר מפחדים שאנשי״הסוכנות
 אחרים רבים כמו - חושבים שהם למרות חדש, עולה

 פחות לא החדשים לעולים זקוקים שאנחנו - בארץ
 פה אותם רוצים אנחנו ואם לנו, זקוקים הם מאשר

להם. לעזור צריך
והקלי העלייה מחלקת ראש גורדון, אורי אל פניתי

 ימין עם נפגש הוא האם אותו ושאלתי הסוכנות, של טה
הוולוו. ומכוניות הווילות על איתו ודיבר סויסה

בש מסתובב אני ימים כמה כבר איתו. שנפגשתי בוודאי
 — אומר סויסה שימין זה הרוחות. את להרגיע ומנסה כונות

 וילות מקבלים שהעולים — בזה מאמין הוא אס יודע לא ואני
 באמת בדיעותיו, שמחזיקים ואלה הוא, אם כלום. זה ומכוניות,
 שאנשי לי אמר הוא מאוד. חמור רבר זה בזה, מאמינים
 להביא מדיניות למדינה שיש מכך מודאגים מאוד השכונות

 ממש זה אשכנזי. רוב כאן ליצור כדי אשכנזים, עולים ארצה
אותי. מרתיח

עלייה
 והאוזבקיסתאנים שהאתיופים לו אמרו אולי •
 מרגע חדש, עולה מקבל מה מוסווים. פולנים הם

ארצה? הגיעו
 חצי גר הוא שם למרכז־קליטה. אותו מעבירים כל קודם

 שנה, חצי אחרי בחינם. הכל — עברית ולומד אוכל שנה,
 ומתחיל דירה שוכר הוא ממרכז־הקליטה, יוצא כשהעולה

 שקלים כ־סססו העולה מקבל הזאת בתקופה עבודה. לחפש
 קשה באמת וזה הוצאותיו, כל את לכסות שצריכים בחודש,

ושכר־הדירה. הדירות מחירי בגלל בעיקר מאוד־מאוד,

 מרכז־הקליטה, אחרי שהעולה, אומר אתה •
הכל? וזה לשנה, שקל אלף 12 מקבל
 בחינם, עברית וללמוד להמשיך אפשרות גם מקבל הוא

כסף. של תוספת נותנים במיוחד גדולות ולמישפחות

 1000 העולה קיבל שבה הזאת, השנה ואחרי •
מהמדינה? לו מגיע עוד מה בחודש. שקלים

 משכנתא ומקבל דירה, לעצמו רוכש העולה משכנתא.
שמי) (דניאלההכל. זה בעצמו. לשלם צריך הוא שאותה
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 וההסתה ההכחדה ״ניסיונות
מק־קאותיזם!״ - בליכוד

 מיכאל סיפר שעבר בשבוע הזה בהעולס בראיון
העו עתירה, על בתל-אביב, הליכוד צעירי יו״ר פרינץ,

 בעתירה הליכוד. של לבית-הדין מוגשת להיות מדת
 המתון החוג יוזם יעקב, אורי את להוציא תביעה יש

ם  לחבריו קרא הוא התנועה. משורות בליכוד, אופקי
 ברעיונות התומך פעיל כל ולהחרים להדיח בליכוד

החדש. החוג
 העתירה על תגובתו מהי יעקב אורי את שאלתי

לראותה. הספיק כבר והאם
 ראוי לא זה הזאת. העתירה על שמעתי ולא ראיתי לא
 זאת שבכל התופעה בדיחה. ממש זאת להתייחסות. אפילו

 שער בליכוד ועלובה קטנה כנופיה שישגה היא אותי מטרידה
 אנשים ולמנוע להפחיד בניסיונות בהסתה, הזמן כל סקת

ד אנונימיים מיכתבים בהפצת דיעותיהם, את מלהביע  מ
 מק־ ממש זהו השורה. מן חברים נגד וגם ח״כים שרים,

 הואיל אבל הזאת, בקבוצה מי יותר או פחות לי ידוע קארתיזם!
לשמות. להתייחס רוצה לא אני הוכחות לי ואץ

מקצין? או מתמתן הליכוד •
 לפיתתן הצעה וכל מתונים, הם בליכוד הרוב לדעתי,

 ברוב תזכה מנהיגוודהליכוד, על־ידי למוסדות שתובא מדיני,
צעירי-הלי- לראשות להיבחר רוצה שפרינץ מבין אני גדול.

מיפלגות
וההכ ההסתה דרך על להיבנות בחר שהוא מצטער ואני כוד,

 על מתמודדים שהם פעם שבכל בליכוד באלה ישנם פשה.
 חושבים הם כי לירדן, גדה עוד מוסיפים הם — תפקיד איזה
 הקיצוניות סן להיבנות שמבקש מי להם. לסייע יכול שזה

 מיפלגה הוא הליכוד דבר. של בסופו יתאכזב האידיאולוגית,
 מתאימים שאינם אנשים שיש וייתכן דמוקרסית־ליברלית,

הזאת. למיסגרת
עמ היא הקצף עיקר את שעורר שמה נראה •
ההתנחלויות. בעניין דתך

 ביישר יותר תומר אני אר התנחלרות, נגד לא בכלל אני
 לנוכחות כי קטנים, ביישובים מאשר גדולים עירוניים בים

 מאשר גדולה יותר הרבה תרומה יש מאסיבית יהודית
 עדיפות לתת צריך בסדר־העדיפויות לכן קטנים. ליישובים

 התנחלויות הקמת פני על קיימים, ישובים ולהרחבת לעיבוי
 לפני מברית-המועצות לארץ עלה כנראה פרינץ חדשות.
 בכיסויים משתמשים לא כבר שם אפילו גורבאצ׳וב. תקופת

 ״גוף .להחרים", ״להדיח", כמו: בהם, שהשתמש אלה כמו
.1984 ,אוחיל ג׳ורג' של הספר את לי מזכיר זה וכר. חתרני",

נסק׳) סער־סרצ ונדשן
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 פוליסת״ביטוח על הודיעה בריטית חברת־ביטוח
 יוכלו ליי׳ש 25 בסך שנתית פרמייה תמורת איידס. נגד

 סיכון": ״קבוצות עם שנמנים מי זה ביטוח לרכוש
 בקבוצות מדובר ועוד. כבאים שוטרים, רופאים,
 חברת- דובר אמר זאת, למרות איש. 25 לפחות המונות
 גם יוכלו שבעתיד יתכן כי בלקהם" ״לייטון הביטוח
 מתגמולי- ליהנות יוכלו המבוטחים לקנותו. יחידים
 שתימשך טיפולית ומתוכנית לי״ש, אלף 75 עד ביטוח

 ב״ועד פעיל לחמן, דני את שאלתי שנים. חמש
מופתע. אינו אם באיידס", למילחמה

 שכזה ביטוח על לי מספרים היו אילו מופתע הייתי
 בעיית־ עם להתמודדות שנרתמת בבריטניה, מדובר בישראל.

 שיטתית הסברה כמו יעילות, דרכים מיני בכל האיידס
 מסדר־היום שם יורדות לא והשלכותיה מחלת־האיידס ויעילה.

לישראל. בניגוד הציבורי,
מהותי? כל־כך הוא השוני •

 כך מאוד, בולט לנושא הציבורית ההתייחסות חוסר בוודאי!
 בישראל סיכון". ״קבוצות ביטוח כמו נושא להזכיר מה שאין

 לכך שקשור מה כל ועדיין ממחלת־האיידס, מפחדים כל־כך
שנים כמה שבעוד חושב לא אחד אף נוראית. בהיסטריה נמצא

איידס
 נשאי־ 5000כ־ יש ונשאי־הנגיף. חולים של רציני גל יפרוץ

להדביק. וממשיכים יודעים אינם ידועים, שאינם נגיף
ה בנושא לחולים התייחסות בכלל יש האם •

בארץ? ביטוח
החו רוב בדרר־כלל, לא. היא התשובה לי, שידוע כמה עד

עצ את לבטח הספיקו שלא צעירים, הם נשאי־הנגיף או לים
 הכלכלי שמצבם הרושם לי יש הביטוח. מנושא והרחוקים מם,
מזהיר. אינו

 בבריטניה שקורה מה את ליייטם אפיטר האם •
בארץ? גם

 רק אני מתי. היא השאלה אך ומעשי, אפשרי זה בוודאי,
 כי שכזה, לביטוח יזדקק שלא שוטר או רופא לאותו מאחל
אותו. יפצה לא כספי אמצעי שום שנדבק לאחר
 לקבוצות, רק הוא בבריטניה הביטוח מדוע •
ליחידים? ולא

 הוא והמגע בבתי״חולים, מטופלים בדרך־כלל איידס חולי
שוט עם הוא המגע פרטי. רופא עם ולא קבוצות־רופאים, עם

רכטמן). (שדד פרטי• שוטר עם ולא רים׳
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