
במדינה
העם

ס רמזים לי
וזוז, פשוט בטכסיס

 שוב בכין הוכיח
בכנסת אופוזיציה שאין

 אמצעי־התיקשורת ניסו לשווא
 מאד של ממדים לאירוע ;עניק

 מעוניין. היה לא הציבור נ.
 נם־ כאשר לכל. חינם טיול

 ה־ של מושב־החורף השבוע ז
 הראשון המלא המושב — .סת
 מחלוקת אין כי ברור היה — לה

שימ והליכוד. המערך בין דינית
 מו־ הוא כי מראש הדליף פרס ן

 ש־ בגין, של להצעתו להיענות
 לארצות־הברית תשגר :נסת

 בהשתתפות פרלמנטרית, ׳שלחת
 תע־ לנהל כדי הגושים, שני נרי
 ה־ של תוכנית־השלום נגד ילה
 הנדון). (ראה פאהד הסעודי ויו

 ועקרוני חשוב כה בעניין אם
וה הליכוד בין חילוקי־דיעות ין

 לכנסת נותר מה על — ערך
 — לטיול־חינם הסיכוי ואם י יון

 לח״כים קורץ המדינה (־חשבון
 הכנ־ של דמותה מהי — רבים ;
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 השמיט וזול, פשוט בטכסיס כך,
 לאופוזי- מתחת הקרקע את נין
 פרס את והציג הפרלמנטרית, יה

 הפרלמנט ריקים. ככלים ובריו
לישון. לחזור ול

היסטוריה
ר^דינוז ונולי ר11צנ

 יש תמיר לשמואל
 את ?שכתב :תפקיד

 כדי ההיסטוריה
;•צמו את להאדיר

 סקופ. לו שיש הריח מרגלית דן
 להשתתף עמד הוא יום באותו

 של (״פיילוט״) ;קלטה־לנסיון
 לאותה דילמה. ׳כנית־הטלוויזיה

 עד משום־מה, הוזמן, גם קלטה
 שר״המיש־ תמיר, שמואל -הדין

לשעבר. זים
 ה־ ישבו פניהם, לאיפור בהמתינם

 מרגלית, הטלוויזיה. במיזנון ניים
 בשבועון־ שנים 20 לפני עבד
 להקים תמיר שניסה יעד, נפל

 סיפר הזה, בהמולם להתחרות ־י
 על מחקר עורך הוא כי זמיר

 הוא כי העיר תמיר לח״י. ולדות
 לח״י, מנהיג של סיפרו את ׳נזר

המחתרת. על ילין־מור, ן2

 אך מרגלית. את הדהים הדבר
הד כי גילה הפרשה, את כשחקר

 זקוק היה ילין־מור נכון. אכן בר
 של בדמותו כזה מצא הוא למו״ל.

 (״דודי״) ראובן המזוקן התעשיין
דגון. ממגורות בעל הכט,

 את לאור להוציא הסכים הכט
 העמיד אך ילין־מור, של סיפרו

לא שילין־מור תנאים: שלושה
הפולי דיעותיו את לספר יכניס
ש פלסטינית, מדינה בזכות טיות

 וששמואל אצ״ל, את יקנטר לא
 לגבי הבילעדי הפוסק יהיה תמיר

לא. ומה לספר, שייכנס מה
 תנאים אלה היו חצי. להוריד

הס לח״י, כמנהיג למדי. תמוהים
 בגין, עם פעם לא ילין־מור תכסך
 ילין- של דעתו אצ״ל. מנהיג שהיה

ביו שלילית היתד, בגין על מור
 לצנזורה סיפרו את מסר איך תר•
ש לשעבר, איש־אצ״ל תמיר, של
מעונ ושהיה הליכוד איש אז היה
לבגין? להתחנף יין

 ילין־מור, של אלמנתו אומרת
 מאוד. גדול היה ״הספר :פרידה

 נתן כמחציתו. להשמיט צורך היה
 החשובים, הדברים על התפשר לא

 הוא שבהם קטעים נשארו ובספר
 בגין. על עקרונית ביקורת מותח

 על שעמד אדם היה לא הוא אך
דב על לוותר מוכן והיה קטנות,

״מישניים רים .
 להוציא הצליח תמיר התוצאה:

 על בוטים דברים כמה הספר מן
 הסכים שנים כמה כעבור בגין.
 כשר־המיש- בממשלתו, לכללו בגין

 רבים שהדהימה החלטה — פטים
 טינה שמר בגין כי שידעו מחבריו,

ש הפילוג בגילל לתמיד לוהטת
.1966ב־ בתנועת־החרות זה חולל

 כדאית פרשה נכנע. חמנכ״ל
 תיאבונו את כנראה, עוררה, זו

כ לשמש ההפכפך הפרקליט של
המדינה. של צמוד
 גם בעבר שיתף מרגלית דן כמו
 הפועל מפיק־סרטים מסים, אלכם

ב תמיר. עם פעולה בניו־יורק,
 כתב־חוקר מסים היה '50,״ד שנות

 היה זה ובתפקיד הזה, העולם של
השחי בחשיפת רב חלק לו היה
 שנודעה המישטרה, בצמרת תות
 בן־גוריון״. עמוס ״פרשת בשם

 המוביל הכוח אז היה הזה! העולם
ש לכך שהביא והוא זו, בפרשה

 תמיר את תמנה המתנדבים שורת
 נגדה שהגיש במישפט כסניגורה

בן־גוריון־הבן.
ה הטלוויזיה הפיקה לאחרונה

 זו, פרשה על תוכנית ישראלית
 לתדהמתו בה. רואיין מסיס וגם

הו הושמט. חלקו כי לו הסתבר
 בממד לפיד, (״טומי״) יוסף לו דיע
העמיד תמיר שמואל רישמי: תב

 יופיע לא אבנרי שאורי כתנאי
 העולם של חלקו וכי בתוכנית,

 תנאי קיבלה הטלוויזיה ייגנז. הזה
 פדי המסולפת, והתוכנית — זה

בקרוב. תשודר תמיר, של רוח

אישים
האחרון הס״ט

 הירושלמי; הספרדי האציל
לעולמו; השבוע שהיד

 יעוד יש כי האמין
לעדות־המיזרח מיוחד

למות. רצה אלישר אליהו
 מדי רב זמן להיות רוצה ״איני
 אותי,״ שאוהבים לאלה מיטרד

 למיש־ שבועות שישה לפני אמר
 הישראלית המועצה מטעם לחת

ש ישראלי־פלסטיני, שלום למען
שלה. כנשיא־הכבוד שימש הוא

 ברורה היתה המישלחת מטרת
להי באו הם ולאורחים: למארח

 בן אלישר של מצבו ממנו. פרד
 שהתהלך האיש, הידרדר. 82ה־

ב שתול כשקוצב־לב שנים במשך
 בבוא בולט. באופן נחלש גופו,

 ז׳בוטינס־ ברחוב לביתו, המישלחת
 בניגוד התעקש, בירושלים, קי

 ממיטתו לקום אשתו, להפצרות
כראוי. אורחיו את ולקבל

 הראשונה בפעם מצטלם ,דאני
 אחרי התלוצץ. בפיג׳מד״״ בחיי

 אנשי־המישלחת, בחברת שהצטלם
 אשתו, בחברת גם לצלמו ביקש
הצי זה יהיה כי ידע הוא חווה.

בחייו. האחרון לום
 אלישר אליהו טהור. ספרדי

 אחד טהור, ספרדי — ס״ט היה
 של המיוחד־במינו הגזע מאחרוני

הוותיקים. הירושלמיים הספרדים
 את בעצמו סימל אלישר אליהו

 אותן והמחיש האלה, התכונות כל
 גאווה לו היתד, ביומו• יום מדי

 שהתייחס הספרדי, במוצאו עצומה
 500 לפני ספרד למגורשי במישרין

 אותו הרגיז לא דבר שום שנים.
שהופ שמועת־הכזב, מאשר יותר

 כאילו יריביו, על-ידי בשעתו צה
 שהובא מליטא, עולה סבו היה

 ספרדי כרב כאן לכהן כדי ארצה
ספ זהות לעצמו ושאימץ ראשי,
זה• לצורך רדית

ר ב ש. ד ד ה גאוותו אולם ח
 לא הירושלמי האציל של ספרדית

 נשא הוא גזענית. תחושה היתר,
 היתה לדעתו אך אשכנזית. אשה

רעיונית. משמעות למוצאו
מ האשכנזים כי האמין אלישר
 וש־ למרחב זרים שהיו אירופה,

)6 בעמוד (המשך

.״ .  שאולנסקי... אל רעה רוח ותצלח הפלישתי... ואגנוס את מנגן ודוד-זובין.
בפלשת...״ שרכש החנית את דוד־זובין אל שאולנסקי ויטל
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 ש״אד סנסנימה

 רה ן יה אס בת ש נ תטוס עלי•
לירות של מיליונים עוד האוצר

*
ייי ^

/

תווהוות
הליכוד ראשי־ שקיבלו ך*

אגודת־ישר־ דרישות 95 את
 הם לקואליציה, להצטרפות אל

 לראות כדי במהירות עליהן עברו
 חישוב הפעם.״ יעלה זה ״כמה
ש שקופת־המדינה, הראה מהיר
 לזוגות דיור להעניק מסוגלת אינה

 רבים מיליארדים תוציא צעירים,
 נציגי שארבעת כדי לירות, של

 לקואליציה יצטרפו אגודת־ישראל
ממ להקים בגין למנחם ויאפשרו

שלה•
 אפילו רוגז עוררו רבים סעיפים

 ראשי־הלי- מבין הציניקאים אצל
 נראה לא אחד סעיף אולם כוד.
 שבו הסעיף במיוחד: חשוב להם

 טיסות את להפסיק האגודה דרשה
בשבת. אל־על

 כבר חדשה. דרישה זו היתד, לא
המע ראשי הסכימו שנה 15 לפני
לד להיעתר רישמי, באופן רך.

 הדתיות. המיפלגות של זו רישה
 תטוס לא על שאל־ הסכימו הם

ה החברות מטוסי ושגם בשבת,
 מלוד וימריאו ינחתו לא אחרות
 שאף הסכם זה היה אולם בשבת.

 לעמוד התכוון לא מהצדדים אחד
בו.

 בשבת. לטוס המשיכה אל־על
הת היתה שאלות, נשאלו כאשר
ב ברקיע שנראה שהמטוס שובה,

טי או טיסת־מיבחן רק ערך שבת
 מיל- החברות יתר גם מיוחדת. סה
ב להשתתף הסכימו אליטליוך בד

 ויצאו, נכנסו הטיסות הגדול. שקר
 הטיסות ברשימת הופיעו לא אך

הקבועות.
שפי אברהם הח״כים כשהגישו

 פרוש ומנחם לורנץ שלמד, רא,
 של הטיסות להפסקת דרישתם את

 למנחם ברור היד, בשבת, אל־על
 על חזרה שזוהי ולחבריו בגין

 היא והעלאתה הרגילה, הדרישה
ה לבוחרים מס־שפתיים בבחינת

 עד־מה־ אולם האגודה• של דתיים
 האגו־ שראשי לבגין, התברר רה
 הפעם בכוונותיהם. רציניים חז
להצ התנאים כאחד דורשים, הם

ממ הפסקה לקואליציה, טרפותם
בשבת. אל־על טיסות של שית

פסק-דין
מוות

ר כל ^ רו  שחברת־תעופה ב
לוו יכולה אינה בינלאומית י

 הפסד בשבוע. וחצי יום על תר
 זה. וחצי ליום מעבר הוא ההכנסות

כר לרכוש מוכנים אינם אנשים
מב שאינה בחברת־תעופה טיסים
 קבוע. יומיומי שירות להם טיחה

 מוכנים אונם וחקלאים יצואנים
 שאינה חברת־תעופה עם לעבוד
 המיט־ את להטים להתחייב מוכנה

 השבוע. מימי אחד בכל שלהם ען
 מומ־ רק לא מבינים זאת כל את

שרי־ד,ליכוד. גם אלא חי־ד,תעופה,

 לכל להיענות החליט בגין אך
אגודת־ישראל. של דרישותיה

 באל־על חל האחרונה בשנה
 חברות- שאר מקנאות שבו מהפך,

 הגירעון הבינלאומיות• התעופה
משמעו באופן צומצם שלה הענקי

 הוא החברות יתר שבכל בעוד תי,
מפורס שהיו אל:על, מטוסי גדל.
ב היום עומדים באיחוריהם, מים

ה המטוסים רשימת בראש עולם
שנר והדיילות, הדיילים מדייקים.

 ששירתו בעת כ״עושי־טובה״ או
 כנותני היום ידועים הנוסעים, את

 יושב־ראש ויעיל. טוב שירות
אב אל־על, של המנהלים מועצת

ה ומנכ״ל שביט, (״בומה״) רהם
לשכ הצליחו שנדר, יצחק חברה,

 שלפנים החברה, עובדי את נע
 חדשות בשביתות לפתוח נהגו

לקו ממשכורתם לתרום לבקרים,
 משביתות. ולהימנע החברה פת
לרדת עלולים האלה ההישגים כל

ארידור שר־אוצר
יחליט בגין

 שפירא שאברהם מכיוון לטימיון,
 של הקואלציה שלמות על מאיים
בגין. מנחם

ש ועדה הקים ראש־ד,ממשלה
 טיסות את להפסיק כיצד תבדוק

 נזק להביא מבלי בשבת, על אל־
 את בגין מינה אילו גם לחברה.

 זו, לוועדה עצמם על אל־ ראשי
 את למנוע מצליחים היו לא הם

 שר־התחבורה באמצעות הנזק.
ש ועדה בגין מינה קורפו, חיים
על שאל־ מעוניינים מחבריה חלק


