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 אירגון הקודם: בשמד. שנודעה — מית
 הוקמה אשר — ובית״ר הצוה״ר עובדי

השלושים. שנות בתחילת
 יחסי היו לא מעולם בגין מנחם עם יחסיו

 דמו לא הם לנשק״. ״אחים של אחווה
 לנדאו חיים כמו אישים עם בגין ליחסי
 שוסטק הביע אחת לא בן־אליעזר. ואריה

 הרי- בדרך בגין צועד אכן אם פיקפוקים
 התעוררו וכאשר הצרופה. וויזיוניסטית

 שוסטק תמך בגין'למנהיגה בין מחלוקות
בז׳בוטינסקי.

העוב בהסתדרות מעוז לו בנה בינתיים
 החוגים על־ידי שהוקמה הלאומית, דים

להסתד מתחרה כאירגון הריוויזיוניסטיים
בהס היחידי הפעיל המוסד הכללית. רות

 העולם כתב בפני פירט ששוסטק למרות
 גירסתו את שלה הדוברת באמצעות הזה,

 אי־אפשר ,1951 בשנת מצה״ל השיחרור על
הש לשלוש ביחס גירסתו את לקבל היה
הש המדינה, הקמת אחרי הראשונות נים
העצמאות. מלחמת התנהלה בהן נים

 בכיר, עסקו שוסטק כבר היה 1948ב־
 הלאומי. העובדים איגוד של כללי מזכיר
 הד״ר אז היה צה״ל של הראשי הפוקד
 חבר- אחר־כך שהיה מי אבניאל, בנימין
 באותם הנוהג החרות. תנועת מטעם כנסת

משי בכירים עסקנים לשחרר היה הימים
 אם במילחמה ומהשתתפות בצה״ל רות
זאת. ביקשו הם

בסידרה) שלישית <כתגה

 מדוע להסביר יודע אינו שוסטק אולם
 שהוא לוודא משנה יותר לצה,״ל לקח
צבאי. לשירות כשיר ואינו חולה אכן

 לאן הוא להבין קשה יותר שעוד מה
 השנתיים הצבאי, השירות מבחינת נעלמו,

 הוא שירשוסטק. בחייו ביותר הקריטיות
 קרא שאותה העצמאות, מגילת מחותמי היה

 במוזיאון 1948 במאי 14ב־ בן־גוריון דויד
 ומרוחה ממנה ניכר חלק ואשר תל־אביב,

 בניצב השתתף גם שוסטק בצה״ל. עוסק
 שנערך העצמאות, הכרזת טכס בשיחזור

שנים. כמה כעבור מקום באותו
 מגיוס שוסטק: נמנע אחד מדבר אולם
 שוסטק כבר נחשב תקופה באותה לצה״ל.

 מפולין לארץ עלה הוא הוותיקים. לאחד
 בפולין .24 בן בהיותו לכן, קודם שנה 13

 לאחר והיה דתיות בישיבות שוסטק התחנך
 בפולין עוד יהודיים. בבתי־ספר מורה מכן

ה מהבחינה ו״התפקר״ לבית״ר הצטרף
לעס מייד פנה הוא לארץ כשהגיע דתית.
הלאו העובדים הסתדרות במיסגרת קנות

ניוס אויבו חגיו, לשמואל מעריץ מבט

 כל עשיתי הגיוס. בלישכת לבדיקות לי
 ועשו אותי בדקו כך ואחר תרגילים מיני

 וגילו בסדר, היה לא השיקוף שיקוף. לי
 אז בצה״ל. לשרת יכול ולא חולה שאני

 אושרה זו גירסה משירות.״ אותי שיחררו
 לאחר מישרד־הבריאות, דוברת על־ידי
 על האישית כגירסתו שוסטק, עם שיחה

 דבורה הדוברת, לא כי אם הפטור, פרשת
 למסור מוכנים היו עצמו, שוסטק ולא גנני,

 הבריאות. שר של המחלה לגבי פרטים
 חוק מופעל אלה סיבות על כי טענו הם

ומסמ מידע גילוי האוסר החסיון־הרפואי,
ו הרפואה מוסדות על-ידי רפואיים כים

 ש־ משום נכונה אינה זו טענה רופאים.
 רשאי שוסטק, זה במקרה עצמו, ״החולה״

עצמו. על רפואיים פרטים לגלות

 קופת־החו־ היה הלאומית העובדים תדרות
 לשרת במטרה הוקמה זו הלאומית. לים
 רצו שלא אצ״ל ואנשי הריוויזיוניסטים את

 ההסתדרות של לקופודהחולים להצטרף
 להצטרף היה אי־אפשר שהרי הכללית,

 וזו בהסתדרות, חבר להיות מבלי לקופה
 ז׳בו־ לאנשי לתחום מחוץ כידוע, היתד״

טינסקי.

השליטה
הקופה על

 שנים במשך שוסטק של ליטתו
 התבטאה הלאומית החולים בקופת ״■'

 נרחבת, כספית מערכת על בשליטה גם
תנו של בחייה מסויימות בתקופות אשר

 כאשר המרכזית. קופתה היתד, החרות עת
 והקים ,1966 בשנת מחרות שוסטק פרש

 לקח הוא החופשי, המרכז את תמיר עם
הרפו הממלכה את החדש הגוף אל עימו
 יותר, ומאוחר שלו, הכמעט־פרטית אית

 את עימו לקח שוב מתמיר, התפלג כאשר
 למרכז חבריה רשימות ואת קופת־החולים

שלו. העצמאי
באוטו לשוסטק החסרות השנתיים אך

 הקמת זמן ,1948 מאי בין — שלו ביוגרפיה
 השניה, לכנסת הבחירות ועד המדינה,

 עליהם הפרקים אחד הם — 1951 בסתיו
 שאותם בפרטים לדבר. שוסטק מרבה לא

 ,1977 בישראל ומי מי הספר להוצאת מסר
 מטעם חבר־כנסת היה כי שוסטק טוען

 שבה ,1966 שנת עד 1949 משנת חרות
מחרות. פרש

 לא שוסטק נכונים. אינם אלה פרטים
 מטעם או חרות מטעם חבר־כנסת היה

 אולם .1949 בשנת אחרת מפלגה איזושהי
 ולהסתיר לנסות כדי טובות סיבות לו יש

 ספק, ללא היא, אחת סיבה זו. עובדה
 ואליעזר בגין מנחם של דרכיהם פוליטית.

 נצחון עם עתה, רק לא הצטלבו, שוסטק
 עוד אלא לממשלה, שוסטק וצירוף הליכוד

 לבין בינו הפילוג נוצר כאשר לכן, קודם
 יום מאותו בגין. של שנוא-נפשו תמיר,

 הצפוי הפילוג על לראשונה בגין שמע בו
 פניו להאיר החל הוא החופשי, במרכז
 שוסטק ולקרבו. שוסטק אליעזר לעבר
 תפגום הצבאי״ ״עברו חשיפת כי יודע

ראש־הממשלה. עם הלבביים ביחסיו

במדינה
)25 מעמוד (המשך

ב העוסק היוני, הדתי הח״כ מלמד, רהם
* הביטחון. של הכלכליים היבטים

 כעת המתבצע לתרגיל-ענק התכוון הוא
 מיליארדים להעביר היא ושמטרתו במדינה,

האווי התעשייה לידי המדינה מקופת רבים
מקו ישראלי מטוס־קרב לייצר כדי רית,

אריה. בשם ושייקרא דרוש, שאינו רי
 הפנה דור לפני לגנרלים. ג׳וכים

 תשו־ את אייזנהואר (״אייק״) דוייט הנשיא
שזכ תופעה של לקיומה הציבור מת־לב

הצבאית־התעשייתית״. ״התשלובת בשם תה
 מפקד תהילה, עטור מצביא היה אייק
 של המכריע בשלב בעלות־הברית כוחות

 היה לא כאיש־מיקצוע, בהיטלר. המילחמה
 גנרלים, לפני התבטלות של יחס אותו לו

 בהגיעו רבים. פוליטיים לעסקנים האופייני
 נדהם בארצות־הברית, העליון לשילטון
ה בין ברית־אינטרסים נוצרה כי להיווכח

התעשייה. אילי ובין הבכירה קצונה
:היבטים וכמה כמה היו זו לברית

אינ היה ולגנרלים לאילי-התעשייה •
 תק- של בלתי־פוסקת בהגדלה משותף טרס

הני את סיפקו הגנרלים ציבי־הביטחון.
 מער- ולהכנסת התקציבים להגדלת מוקים

 אי- ואילו יותר, ויקרות חדשות כות־נשק
 המזויי- הכוחות בהגדלת תמכו לי־התעשייה

האלופים. של השפעתם ובהגדלת נים
 מעוניינים כמובן, היו, הצדדים שני •

 קאריירה, לעשות כדי אלה — במילחמות
 לשם לנשק. חדש ביקוש ליצור כדי אלה

 דעת־ על להשפעה במשותף פעלו כך
 שטיפת־מוח, של מערכות ואירגנו הקהל

ה ועיתונאים. פוליטיקאים שיחוד על-ידי
 בוויאט- הרת־האסון האמריקאית התערבות

מגו רבה במידה הושפעה למשל, נאם,
זה. רם

 נהנים נמצאו הצדדים שני אנשי •
האז בתפקידים זכו אילי־תעשייה אישית.
 שר־ בתפקיד החל במערכת־הביטחון, רחיים

 והאדמירלים, הגנרלים ואילו הביטחון,
 בתפקידים מייד זכו השרות, מן שפרשו
 החברות של המנהלים במועצות בכירים

 משכורות־ענק. עם האדירות, התעשייתיות
 לובשי- חבריהם כי דאגו אלה גנרלים
מיפעליהם. של התוצרת את ירכשו המדים
בהר באמריקה נחשפה שהתופעה אף
 לרוב, ומחקרים ספרים עליה ונכתבו חבה,
ה שולטת כיום להיפך, חוסלה. לא היא

 בארצות- הצבאית־התעשייתית תשלובת
 מאשר יותר אחרות, רבות ובארצות הברית

אי־פעם.
 נתגלה השבוע ישלם. ישראל עם

 עצמה, תופעה אותה כי רבים, להפתעת
בישראל. גם קיימת עצמה, צורה ׳ובאותה

 הכנסת של ועדת־החוץ־והביטחון בראש
 מגדולי לשעבר ארנס, משה ח״כ עומד

 ועדת־המישנה ואילו האווירית. התעשייה
 של לסוכנות בגלוי, עצמה, את הפכה שלה

הכל החברות אחת האווירית, התעשייה
המ היא במדינה. ביותר הגדולות כליות
 כי אף יקר, מקומי מטוס ייצור על ליצה

מב נכשלו המיפעל של קודמים מטוסים
הת הם שעליהן והתחזית, מיסחרית, חינה

 או כלכליים נימוקים במקום נתבדו. בססו׳
 מופשטים, נימוקים הובאו סבירים, צבאיים

הייצור. להצדקת ואידיאולוגיים, לאומניים
ש האינטרסים את הסתירה לא הוועדה

 השאר, בין גילתה, כך מייצגת. היא אותם
 הנהלת נציגות עם פגישות ״קיימה שהיא

 כי לה שהסבירה התעשיינים,״ התאחדות
 התעשייה עידוד לשם דרוש המטוס פיתוח

המקומית.
מאר ישראל עדיין שונה אחד בדבר רק
נס הדיווח של השורות מבין אחרות. צות
 חיל־האוויר מקציני חלק לפחות כי תבר

ה אם המקומי, לייצור בהחלט מתנגדים
 תקציב־הביטחון. על־חשבון ייעשה דבר
 הזולים המטוסים את לקנות מעדיפים הם

 הם גם אולם ארצות־הברית. של יותר
ל דולאר מיליארד חצי בהוצאת תומכים

 ולהוצאת התחלתי, כסכום המטוס, פיתוח
 המטוסים רכישת על נוספים מיליארדים

התק על־חשבון הדבר ייעשה אם עצמם,
 בריאות, כגון אחרים, מישרדים של ציבים

חינוך. או סעד
בטו כה היא עצמה האווירית התעשייה

 הגנרלים העיתונות, בעזרת בניצחונה, חה
 200 הוציאה שכבר עד והפוליטיקאים,

 אין הפרוייקט. הכנת על לירות מיליון
,ישלם. ישראל שעם ספק לה

 המהפכה ממחוללי מאחד שאול הפסוק *
ש דה־מיראבו, אונורה הרוזן הצרפתית,

 צבא. יש למדינה אחרות ״בארצות כי אמר
מדינה.״ יש לצבא בפרוסיה,
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