
מטה! אד .אל-על״:
 עתה מחזיקה גודת־ישראל

 ומכיוון בגרון. בגין מנחם את
 ראש־הממשלה, הוא בגין שמנחם
 האנטי־ציונית המיפלגה מחזיקה
ב כולה מדינת־ישראל את הקטנה

גרון.
מופ המדינה עיני היו השבוע

המח של התורני הקורבן אל נות
ה חברת־התעופה :התורני נה

אל־על. לאומית

שיסו להכרה, מכחרהמוות
 יש הכי. כלאו גם רעוע דה

מ כי המאמינים ציניקאים
 הממשלתית ההחלטה אחרי
 הסחיטה רק עומדת אינה

 כוונה גם אלא האגודאית,
 לשכור הליכוד של סמוייה

 להעכיר כדי החכרה, את
 כעלי־הון לידי נכסיה את

כ הליכוד, מראשי פרטיים,

כהש זעיר שהוא חטא עוון
 זה, אדיר למסע-חמס וואה

בפרהסיה. כימעט המתנהל
 המפד״ל שבין במירוץ־השחיתות

 ובין המר וזבולון בורג יוסף של
 כי מאוד יתכן ואגודת־ישראל,

 העליונה. על היא האגודה של ידה
 זה בעניין אין שלאגודה גם מה

 מן כסף (סחוב מצפון. של בעיות
בעי־ המתועבת הציונית, המדינה

 - ממשותו את רק״ס נדי נכנע בגין מנחם
בדתיים להיעזר מקווה הוא כי שתק נוס

 הישיר הנזק זהיר, אומדן פי על
 של מהחלטתו לאל־על שייגרם

ה על כפה שאותה בגין, מנחם
 כל את לקרקע כולה, ממשלה

 יעלה ובחגים, בשבתות המטוסים
כ שהם — דולר מיליון 40 על

 הזה בכסף לירות. מיליארד שמונה
 מ־ ניכר חלק לשקם היה ניתן

 ולחולל בישראל, שקלנות־זהעוני
הברי או החינוך בשרותי מהפכה

אות.
 סכום מפני נרתע לא בגין אולם

 מעל למחוק ציווה עתה זה זה.
 תוך ימית, העיר את האדמה פני

שהצי דולר מיליון 150 על ויתור
 הפגנה ואם תמורתה. המצרים עו
ש חסר-תכלית, ואנדאליזם של זו

 היצרים את לספק אלא נועדה לא
 שווה היתה בעליה, של האפלים

ממ של קיומה הרי — כזה סכום
וכמה. כמה אחת על שלתו

הר כמובן, יהיה, המעשי הנזק
 תוכל לא על אל־ גדול. יותר בה

 חברת- שום עם עוד להתחרות
 קוויה כל בעולם. נורמלית תעופה

ניצ בצורה ייפגעו שרותיה וכל
כר לרכוש ימהר לא זר שום חת.

 יידע כאשר על, אל־ של טיסים
 כל בהם להשתמש יוכל לא כי

שירצה• אימת
החלה השבוע בכך. די לא אך

 שעורכים ממסע־השוד חלק
 על הליכוד של אילי־ההון

האח כשנים נכסי־המדינה
רונות.

 אבו־חצידא
אלף פי

מרו המדינה שעיני כעוד ך
ן בש קורים על, אל־ אל תקת א
יותר. עוד חמורים דברים קט

מחזי שהאגודה כעוד כי
המדי את האחת כידה קה
כ מרוקנת היא כגרון, נה

כיסיה. את השניה ידה
 סכו־ על מוסמך חומר שום אין

 במאה־ואחת המועברים מי־הענק,
 כיסיה אל מקופת־המדינה דרכים

כיסי ואל האגודה, של הציבוריים
עסקינה. של הפרטיים הם

 אגודת־ של עסקן להיות
 ה־ אחד כיום הוא ישראל

כיו המשתלמים מיקצועות
כמדיגת־ישראל. תר

 מן טפח במיקרה התגלה השבוע
 בור־_ כי הסתבר כאשר המתרחש,

 פרוש מנחם לח״כ המקורב שומן
 המוסד, שחיתות. של בור גם הוא

 מקופת־ מיליונים עשרות המקבל
של מזעת־אפיו כלומר, — המדינה

 מיצ־ כימעט זה גדולי־התורה, ני
ווה.

 המעז השילטון בצמרת איש אין
 זה אדיר לזרם קורה מה לבדוק

 בעניין קיים לאגודה. כספים של
 שכימעט מכיוון מוחלט. טאבו זה

 תגלה חקירה שכל בטוחים הכל
 שלא הכל מעדיפים נוראים, דברים
 יחייב גילוי כל שהרי כלל. לחקור
אוטו תביא פעולה וכל פעולה,

 מנחם של ממשלתו לנפילת מטית
בגין.

 מוקיונות
בקאהיי

 עניין, כל על חל זה לל ד*
 גדו־ של שעינם וקטן, גדול *

בו. צרה לי־התורה
ש אופיינית, אך קטנה פרשה

ה לנקודה נגעה השבוע, אירעה
יש של ביחסי־החוץ ביותר עדינה

מצ עם השלום זו: בשעה ראל
 האוטובוס כי נודע כאשר ריים.

 —תל-אביב בקו אגד של הראשון
 פחד־מוות נפל בשבת, חזר קאהיר

 על המפקח מישרד־התחבורה. על
 בהול מיכתב לשגר מיהר התעבורה

 הקואופרטיב על לצוות כדי לאגד,
בשבת הנסיעה את מייד להפסיק
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ל״אל־על״* הנזקים לבדיקת הוועדה מדו״ח קטע
בכיס אחת יד בגרון, אחת יד

 הישראלי הציבור בקרב פעולה
 חברת על טוטאלי חרם לקיום

 לחברת־ הפיכתה אחרי על. אל־
 מועצת־גדולי־התורה, של התעופה

 (ראה הצהרה, על החתמה החלה
להח התחייבות שתהיה גלופה),

רמה.
 מן ניכר חלק נטה בעבר גם

 חברות להעדיף הישראלי הציבור
 טיב בשל הן על, אל־ פני על זרות

 רבים האוכל. טיב בשל הן השרות,
בבתי כשר אוכל אוכלים שאינם

להיכ עליהם מדוע הבינו לא הם
 כשניתן במטוס, זה לתכתיב נע

 רמה בעלת בחברה היטב לאכול
לגיטי עילה ניתנה עתה אירופית.

חב של זו להעדפה וחיובית מית
 לטרור כפופות שאינן זרות, רות
זיקני־האגודה. של

זאת שתהיה מאוד יתכן

 חשוד — משלם־המיסים האזרח
 מזוייפת, מערכת־פינקסים בניהול

 משכורות על מסים ובאי־תשלום
 קיים ממילא שלו. מקבלי־ההנאה

לכי נעלמו סכומי־עתק כי החשד
ומיפלגתיים. פרטיים סים

 איש התרגש לא המדינה בצמרת
 ה־ אנשי רוב כי אלה, מגילויים

משוכ הפוליטית והמערכת מינהל
 ממאות ניכר חלק כי ממילא נעים

 לאגודת־ המועברים המיליונים
 דבר של בסופו מוצאים ישראל

 ואל פרטיים כיסים אל דרכם את
 סמויות• מיפלגתיות קופות

 נדון אבו־חצירא אהרון
כ למאסר-עד־תנאי עתה זה

 הזה בד,עולם לראשונה פורסם *
שנה. חצי לפני

 עתיר־ הח״כ עליו עלה זה. בקו
 שהיה נוף, עקיבא השערוריות,

 בקא- נשאר הוא זו. בנסיעה אורח
 השבת. את לחלל שלא כדי היר,
 קפץ שכבר החילוני, הח״כ כי יתכן
 למיפלגה, ממיפלגה פעמים כמה
 במועצת- עתיד על עינו את שם

גדולי־התורה.
 מאב־ נפלו לא המערך אנשי אך

 במעשי־מוקיונות לא — שי־הליכוד
בציניות. ולא

 שרון עריפת
בשבת

 שיו״ר מיקרה זה היה א
 פרם, שימעון מיפלגת־העבודה, •
על אל־ לפרשת כלל התייחס לא

 בנאום־ד,בכורה האחרות ולפרשות
ה של מושב־הקיץ בפתיחת שלו

 חכה לפרס הושיט בגין כנסת.
 על בדברים הפליג כאשר ארוכה,
 לעם וחשיבותה השבת קדושת
בקרם. נתפס לא פרס אך ישראל.

 ל מיליונים :מבוקשה את להשיג
 הכפיי בתחום ו״הישגים״ ישיבות
הדתית.

 זא אפשרות מעדיף המערך
 לממשלת־אחדות כניסה על־פני
א בגין, מנחם בראשות לאומית

בורה. אל:  שר-התנז
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*
החרם הצהרת

התורני המחנה של התורני הקורבן

 לעשות החליט המערך הסיבה:
 ממשלת־ את להפיל אחרון מאמץ

 משלו ממשלה ולהרכיב הליכוד
 העשירית. הכנסת במיסגרת עוד

 ד,מיפ־ ממלאות פרס של בחישוביו
 שכן מכריע, תפקיד הדתיות לגות
 להפיל יצליח אם גם כי לו ברור

 עזרתן, ללא ממשלת־הליכוד את
 יבקש כאשר להן זקוק יהיה הוא

בעצמו. ממשלה להרכיב
 שבו האחרון הדבר כך׳ משום

 עם יחסיו את לחדד הוא פרס רוצה
 ועם האנטי־ציונית אגודת־ישראל

ב בלית־ברירה התומכת המפד״ל,
אל־על. השבתת

 אב זאת. אפשרות גם דוחה אינו
 להפלת הנוכחי המאמץ יצליח לא

ב המערך יבחר הליכוד, ממשלת
השני. נתיב

 המערך שיתבע המהיר
 ״ראשו׳ הוא זה כמיקרה

 אריאל שר־הכיטחון, של
 כתוקר יתבע המערך שרון.

 ו לעצמו, תיק־הכיטחון את
 כמיפלגח תיערך אחר׳כך
 התמודדות־רכתי העבודה

החשוכה. ה ר ״יש ה על
 תפקיד את לתבוע חייב המערך

 נתון שהוא משום שר־הביטחון,
קסמים• במעגל

 על חישוביו את מבסס המערך
מ הנסיגה אחרי הבא: התסריט

 פרס, מקורבי סבורים כך סיני,
 האמריקאית הממשלה אין שוב

 תפקיד בהיעדר לבגין. זקוקה
 המערך ראשי מרבים ממשלתי,
 הם שם לארצות־הברית. בנסיעות

האח בחודשים ושוב, שוב שמעו
הו באפריל 26ה־ אחרי כי רונים,

 עמדותיו מפריע. גורם בגין פך
 בעל־סי־ המשך מאפשרות אינן

 והדבר האוטונומיה, בשיחות כויים
 האמריקאים, מבחינת ביותר, הנוח
 של ממשלתו הפלת עיזה הוא
בגין.

 פרס מקורבי הערכת לפי
 אמצעים לאמריקאים יש

 למערך לעזור כדי שוגים
הממשלה. בהפלת

 המוזכר האלה, האמצעים אחד
 הכלכלי. הלחץ הוא ושוב, שוב
 במיוחד להשפיע עשוי כזה לחץ

הליב המיפלגה מאנשי כמה על
אינט המייצגים שבליכוד, רלית
 אלה רבי־עוצמה. כלכליים רסים

מ להיעדר המכריע, ברגע יוכלו,
ה את ולהפיל אי־אמון, הצבעת

ממשלה.
 בגין יבקש הדבר, יקרה אם
 אין אולם מוקדמות. בחירות לקיים

 המפד״ל את יותר המפחיד דבר
לפ מוקדמות, מבחירות השסועה

 של השיקום״ ״תהליך שיסתיים ני
מב תחשוש תמ״י גם המיפלגה.

 תם לא כל־עוד מוקדמות, חירות
 אבו־חצי- אהרון ח״כ של מישפטו

ב סבורים ותמ״י, המפד״ל רא.
 למערך לסייע מוכנות יהיו מערך,

 כדי רק ולוא ממשלה( בהרכבת
 אגו־ הבחירות. מועד את לדחות

לקו היא אף תצטרף דת־ישראל
 רק המערך. שבראשות אליציה

אגודת־ישראל יכולה בקואליציה

התפרקות
המערך

להב היום כבר מוכן בין ף*
 אחרים תפקידים למערך טיח ■■
 תיק־הביט־ את להציע מהסס הוא
 חושש שהוא משום למערך, חון

 בגין שרון. אריאל של מתגובתו
 כבדיחה היום מתייחס אינו כבר

 האפשרוח על פעם שאמר לדברים
 שר־ היה (כאשר שרון שאריאל

 מישי את בטנקים ״יקיף החקלאות)
ראש־הממשלה.״ רד

 תפקיד למערך יוצע לא אם אך
 לגרוב הדבר עלול ,שר־ד,ביטחון
 ר שריד יוסי מפ״ם, להתפרקותו.

 כ׳ כבר הודיעו אלוני שולמית
 למס־ יצטרף אם מהמערך יפרשו

 של בראשותו שלת־ליכוד-לאומי
בגין.
 אב איומם את יממשו לא הם
 מידי הביטחון שר תפקיד יוצא

 מטפטפיב היום כבר שרון. אריאל
 תש (ראה בקיבוציהם מפ״ם ראשי
 תיק־הביטחו ,הוצאת כי קיף)
 חשובה כה היא שרון אראל מידי

 עי לדחות תוכל לא שמפ״ם עד
 בגין לממשלת להצטרף הצעה הסף

למערך המוצע השלל זהו כאשר
 שלושז תוך כנראה, יפול, הפור

 מנח: שהעניק הארכה זו חודשים.
 כאש! ולמערך, לממשלתו בגין
 לסגירו ההחלטה ביצוע את דחה

 במעדן אז. עד בשבתות אל־על
 ה את להשבית החלטה כי מקווים
 מהליברליו לכמה תעניק חברה

 או לחצות ההזדמנות את שבליכוד
הקווים.
 הזדמנוו ינצלו לא אם
 מא כל המערך יעשה זאת,

 ש׳ לממשלתו להיכנס מץ
בגין.
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