
= עווני מי י *י ״ אגודת־ישראל למנהיג שאלות 248 מציגים הי

 וא־ השופט בתל-אגיב, המחוזי גיה־המשפט רשם של שולחנו על
זכרוני, אמנון עורך־הדין אותו הגיש עבה. מיסמך השבוע הונח לאד,

 שהוצגו שאלות, 248 אלה חיו כהן. ושלום אבנרי אורי ח״כ בשם ,
במש מקובל שאלות הצגת מינהג פרוש. מנחם אגודת־ישראל לח״כ 1
 על-מנת המשפטיים, הבירורים תהליך את לקצר ומטרתו דיבה, פטי י

מה התובע. של יותר ברורה תמונה תצטייר הבירורים פתיחת שעם

 שהראתה תמונה פירטם כי היתה, פרוש של שעילת-התביעה עוד,
 פגעה סאטירי, בפוטומונטאג׳ טוכמאייר, אן הדוגמנית בצד אותו
 הזה״ ״העולם כך. על פיצויים ל״י אלף 240 דורש והוא הטוב, בשמו

 שעיקרן — השאלות לגיטימית. פוליטית סאטירה זו היתה כי טען
 שמו טיב מה :השאלה את להבהיר באו — אלה בעמודים מתפרסם

פרוש? של הטוב
? בהו״ל אליך התייחסו איד ■ !

 730/69 אזרחי בתיק תביעתך הגשת לאחר כי נכון, האם
בדרום־אמריקה? בביקור שהית

 בביטאון נתפרסמה לישראל שובך לאחר כי נכון, האם
 בגליון אגודת־ישראל, מרכז על־ידי לאור היוצא נזודיעיך,

בדרום־אפריקה? ביקורך את המסכמת רשימה סיוון,—אייר
 היו לפיה הנ׳׳ל, ברשימה הכלולה הקביעה נכונה האם

 אוהדים המוני רכש עצום, הד פורוש מנחם של .להופעותיו
לפועליו״?

 ״ב־ כי נאמר בה ברשימה, הכלולה הקביעה נכונה האם
 של צדריים בסעודת פורוש) (מנחם הופיע אייר י״ד עש׳יק

 דברה ונושאי מנהיגי גדולי נכחו הקהילות; וראשי מנהיגי
 אחרי קאגאן. יוסף ישעי׳ מר הציג דרום־אפריקה• יהדות של

 הראשי הרב נשא פודוש, מנחם הרב של מדינית הרצאה
והופ פורוש מנתם הרב על הערכה דברי מספר ב. הרה״ג
בדרום־אפריקה׳־? המלהיבות עותיו

 הנשיא כב׳ של בלכתו שנתקיים דיון בעת כי נכון, האם
 יש מדוע שהסברת שעה — הערת לם, יוסף ד״ר התורן,
 כי — הנ״ל האזרחי בתיק בתביעתך הדיון את להקדים

 חוסר־ בגילויי שם נתקלת וכי מדרום־אפריקה עתה זה שבת
 המשמש הזר״ בהעולם שנעשה הפירסום בעקבות אהדה
לתביעתך? יסוד

 השתיים מבין מה להשיב מתבקש הינך הנ״ל הצהרתך לאור
הנ״ל הצהרתך או הנ״ל הרשימה האמת: את תואם

★ ★ ★

רב? אהה ממוגי 8
כרב? עצמך מכנה הינך כי הוא נכון האם
כרב? הוסמכת לא מעולם כי הוא נכון האם
 ישיבות או ישיבה באיזו — כן אם בישיבה? למדת האם
מהן? אחת בכל שנים וכמה

 בשם ישיבה־ או ,תלמוד־תורה במוסד אי־פעם למדת האם
חיים״? ״עץ

זה? במוסד לימודיך סיימת האם
לכך? הסיבה מה — לימודיך סיימת לא אם

 זה מחמת הופסקו הנ״ל במוסד לימודיך כי הוא נכון האם
הימנו? גורשת או שסולקת

קוק, המנוח הרב של דמותו את השמדת כי הוא נכון האם
 הוצאת זה תעלול בעקבות וכי דמותו? להשמדת סייעת או

חיים״? מ״עץ
 נכון האם נכונה, אינה האחרונה לשאלה התשובה אם

 הלבישו בירושלים בריידה בתי של הכנסת בבית כי הוא
 בקפוטה קוק, הרב של דמותו את כביכול ייצג אשר שק,

 באקדח ״בוצע״ גזר־הדין וכי למוות אותו דנו ושטריימל,
על־ידך? צעצוע

★ ★ ★

? מדיני מזכיר שאתה אמר מי ₪
 אגודת־ של המדיני כמזכיר בתביעתך עצמך מציג הינך
זה? בתפקיד מכהן הינך ממתי — ישראל
ה המזכיר לכהונת נבחרת לא מעולם כי הוא נכון האם
אגודת־ישראל? של מדיני

מדיני? מזכיר של תואר באגודודישראל בכלל קיים האם
 מר נשא זה בתואר כי נכון האם כנ״ל, תואר קיים אם

מלונדון? גודמן |־.רי
 על נמיצות מחה הנ״ל גודמן הרי מר כי הוא נכון האם

מדיני״? ״מזכיר של בתואר להשתמש שהתחלת :ך
 ישראל אגודת־ של המדיני כמזכיר מעולם נבחרת לא אם

הנ״ל? בתואר משתמש הינך מדוע -
 אי- אישרו אגודת־ישראל. של בכלל) (אם מוסדות אילו

 על־ידך? אגודת־ישראל, של מדיני מזכיר בתואר שימוש ■עם
מתי?

★ ★ ★
? כספים איסוף עם ומה ■

העולם? ברחבי כספים לאסוף נוהג הנך כי נכון, האם
אלה? כספים לאסוף נוהג הינד מי עבור
 אגו־ מוסדות עבור בחו״ל כספים לאסוף נוהג הינך האם

ת־ישראל?
 אגודת־ עבור שאספת הכספים על לדווח נוהג הינך האם
האגודה? למוסדות שראל
הנאס־ הכספים על אגודת־ישראל מטעם פיקוח קיים האם

 אגודת־ישראל? בשם בחו״ל על־ידך ים1
אגודת־ישראל ממוסדות אחד בישיבת כי היא נכון האם

להח לוין, מאיר יצחק הרב אגודת־ישראל, מנהיג ממך תבע
 העולם? ברחבי בשמה שאספת הכספים את לאגודה זיר

 הנ״ל? לדרישה בהתאם נהגת האם
 יצחק הרב כלפיך הטיח מעמד באותו כי הוא נכון האם

 ״גנב, לעומתך: קרא היתר ובין גנאי, מילות לוין מאיר
כ אחרות מלים או כשמנו?!״ שאספת הכספים את החזיר
באלה? יוצא

★ ★ ★
החלב? מכספי אחוזים ■

ה מוסדות עבור כספים ובחו״ל בארץ אוסף הנך האם
העצמאי? חינוך

 עבור אוסף שהינו הכספים מן אחוזים מקבל הינך האם
העצמאי? החינוך מוסדות

 אחרת בצורה רווחים או כנ״ל אחוזים לקבל נוהג הינך אם
 על־כך אי־פעם הצהרת האם הכספים, איסוף תמורת כלשהי

הכנסה? למס

סגנונו ...וזח
 ח״כ של והמנומס המגוון המקורי, העשיר, סיגנונו

 דברי בעת נאות ביטוי לידי בא ירא־השמיים פרוש
 משה שר־התחבורה של שעבר, בשבוע בכנסת, תשובתו

טי בדבר אגודת־ישראל של לסדר־היום להצעה כרמל,
 לא־ טיסות כי השר הסביר כאשר בשבת. אל־על סות

 נתפרסמו נוצרים, לצליינים בשבת הנערכות סדירות,
התפת סדירות, כטיסות אל־על של בלוח־הזמנים בטעות

הבאה: השיחה חה
ה מ ל ב ש ק ע ס י רו ) ג ״י כו א  רציני. לא זה :(
ר ״ ו ש הי די : ק ז ו  חבר־המסת את מבקש אני ל

להפריע. לא גרום
ה ר כו ח ת ה ־ ר ה ש ש : מ ל מ ר לא אלה סיסות ג

ישראלים. לאזרחים נועדו
ם ח ש מנ רו ) פ ״י ו ג א  לוח- מתפרסם שבוע מדי :(

הטיסות.
ש די  אותן קורא אני פרוש, חבר־הכנסת :לוז ק

לסדר.
ה מ ל ץ ש רנ ד״י) לו אנ  הכנסת. את מטעה השר : (
ם ח ש מנ רו  שקרן! אתה הכנסת! את מטעה אתה :פ
ש די : ק ז ו  אותך קורא אני פרוש, חבר־הכנסת ל

השנייה. בפעם לסדר
ל א ר ש מן י רג : ק ( ו ד ע מ  זר זה? דיבור איזה (

חוצפה!
ם ח ש מנ רו  להפסיק לכם מציע אני שקרן! הוא :פ

 תכבד דפוס. טעות שזו ולהגיד האלה הסיפורים את
מסוגל. לא אתת לזה כי התורה, את לא הכנסת, את

ש די  השלי־! בפעם לסדר אותך קורא אני :לוז ק
לאולם. להיכנס לכם לתת שלא לבקש יכול אני שית.

ם ח ש מנ רו  שקרן! הוא :פ
ש די : ק ז ו בר פעמים• שלוש לסדר אותן קראתי ל

 כניסתך את לאסור ואחר־כך הישיבה את להפסיק שותי
לאולם.

רי רי או נ כ ם א ל עו ה ה ( : הז ( ש ד ח ־ ח כו
הבחירות. לפני טוב זה רוצה. שהוא מה בדיוק זה

 אחר מקום בכל או במקסיקו אספת כי הוא נכון האם
בבתייספו? ישראל לילדי כום־חלב ספק למען כספים בעולם
 את אספת שלמענם אלה או אתה אי־פעם, סיפקה האם

 בבתי־ספר? לילדים שתיית־חלב הנ״ל, הכספים
שסופקו? הכמויות מה בתי־ספר? באילו — כן אם

★ ★ ★
? לישראל הכספים הועפרו האם ■

 (גולד)? גולדשטיין מאיר בשם אדם מכיר הינך האם
אוס וברחבי בסידני עבורך פעל הנ״ל כי נכון, האם
טרליה?
 כספים? לך ומסר כספים עבורך אסף הנ״ל כי נכון, האם

 לך? שמסר הכספים הסתכמו בכמה
 לך? שמסר לכספים אירע מה

 לישראל? הכספים הועברו האם
 הומרו האם — לישראל למענך או על-ידך הועברו אם

הרשמי? בשער-החליפין
גולדשטיין מאיר מר ע״י לך שנמסרו לכספים אירע מה

 הכספים כל האם חולקו? למי נמסרו? למי הנ״ל: (גולד)
 חולקו? — כנ״ל לך שנמסרו
 בגרמניה? מגבית אי־פעם ערכת האם
 הנ״ל? המגבית מטרת היתד. מה

 הנ״ל? המגבית למניעת פעל משרד־הסעד כי נכון האם
הת נימוקי את משרד־הסעד אי־פעם אליך העביר האם

נגדותו?
ההתנגדות? נימוקי היו מה — אליך העביר אם

̂״ > ״4״ י
אלמנות? רמען והתרומות ■

 ב־ עסקת מלחמת־ששת־הימים לאחר כי הוא נכון האם
 כספים באיסוף כלשהן אחרות במדינות או דרום־אפריקד,

 המלחמה? עקב כאלה שנשארו ויתומים, אלמנות למען
:כנ״ל כספים באיסוף עסקת אם
זו? בדרך על־ידך שנאספו הסכומים מסתכמיים בכמה א.
 בכמה המקבלים). (שמות הנ״ל? הכספים הועברו למי ב.

בכלל? אם זו, בדרך ששילמת הסכומים מסתכמים
★ ★ ★

בנייה עסקי ■1
 איש גם הינף הציבוריים לתפקידיך בנוסף כי נכון, האם

עסקים?
 בנייה? בעיסקי מעורב הינך כי נכון, האם
 שורת מארה״ב שינפלד ד״ר עם יחד בנית כי נכון, האם

לירושלים? בכניסה בתי־שינפלד) (הנקראים בתים
 אחר, באופן ואם כקבלן אם פעלת, פי הוא נכון האם
ישראל? אגודת קריית בשם שיכון להקמת
השי במיסגרת דירות במכירת עסקת כי הוא נכון האם
דלעיל? כונים

 אגודת תנועת בבעלות הם ישראל אגודת שיכוני האם
ישראל?

 הינך האם — ישראל אגודת תנועת בבעלות אינם אם
הנ״ל? השיכונים כהקמת והמשקיעים היוזמים אחד

 למימון בחו״ל שאספת התרימות בכספי השתמשת האם
הנ״ל? השיכונים ו/או הבתים

 האם — פרטי עסק מד,וזים הנ״ל והשיכונים הבתים אם
 לשימוש ישראל אגודת תנועת מוסדות הסכמת את השגת
 הנ״ל? והשיכונים הבניינים הקמת לצורך התנועה בשם

מוסדות? ואילו מתי — כן אם
* * *

גמילוודחסדים קופות
קופות בעשרות משתתף או מפעיל הינך כי נכון, האם

גמ״חים?
 או מנהל פעיל, הינך גמ״חים קופות בכמה — כן אם

משתתף?
 — כן אם כלשהי? בצורה רשומות הנ״ל הקופות האם
כיצד?

הנ״ל? הקופות למען כספים אוסף הינד האם
איפה? — כן אם

יש אגודת לתנועת שייכות הניל הגמ״חים קופות האם
ראל?

 מקופות הוצאות כיסוי מקבל שהינו או קיבלת האם
הנ״ל? הגמ״חים

 קופות על הבילעדי השליט הינך כי הוא נכון האם
הנ״ל? הגמ״חים

 שאספת הכספים על מפורט כספי דו״ח מוסר הינך האם
 ופירוט דו״חות מוסר הינך אם הנ״ל? הגמ״חים קופות למען

 מוסרם? הינך למי —
לעיוןד,ציבור? מסורים אלה דו״חות האם
 בהם? לעיין אפשר איפה — כן אם

הת מן כספים לעצמך מפריש שהינך או הפרשת האם
 הנ״ל? הגמ״חים קופות למען אוסף שהינך רומות
 גודל? סדר באיזה — כן אם

 ישראל? אגודת במשרדי מתנהלים הנ״ל הגמ״חים האם
 לניהול ישראל אגודת מוסדות הסכמת את השגת האם

ישראל? אגודת במשרדי הגמ״חים
* ¥ *

זר מטבע על משהו ₪
 הגמ״חים למען אם בחו״ל, אוסף שהינו או שאספת כספים

ליש מעבירם שהינך או העברת האם — עסקים למען ואם
רשמי? באורח ראל

 המרה בדרך שלא לישראל כספים שהעברת קרה האם
 חוץ? ממבע של רשמית
בחו״ל? זר במטבע כספים על־ידך רוכזו האם


