
הממשלה ושרי עובדיה ״אל־על״, על ליבו את שונו שביט □מה
החברה 1 1א להבריא היה :!ל ינ שהוא טוען מוות, ז1 עליו הגוררים
לעניין הממשלה בהכנסת העובדים 1 או מאשים 1 שנה, תור

 עד האמת את יודע אני
 אגיד אני אס .ארעד,
 עשירית לו
 ״נדע, שאני עסה

לבנ״ר! כמו לסו! תה״

 ואנכדהנבלות הצבועים
 למניות־החישל, מהכיס

 אתו כל העיטים'עננת,
 שואל ועסי׳ נתחבשו, ■קח

עם ׳שאו

 אומו שרהח״וות
 הסכמים למלא שצויר

 שוכח הוא נמאדציונ״ס.
 שלו ההסכם את
׳שואל עם עם

 אוליד עם נסיון לנו יש
 כעת אותו נראה בפירוק.

 נראה את.ארעד. מרוק
 מוציאים המלווזוים את
בימית כמו השארות את

בו ער  כמו יפה ו
 מאב לא ..ארעד
 ׳יודע אני הלב?

 שאפשו
!אחות היה

 צביעות. 11 השבת עניין
 את שגויס לא למה

 השישי? ביום הסלזזיזיה
 היא הסלוחיה גם
!מי1לא ממלכת■ עסק

3 1 ת "1)3
 ״אל-על״. את עזב הוא שנה חצי לפני

 לשמוע פדי פעם מדי אליו כשטילפנתי
 נהג הוא אחר, או זה בנושא דעתו את

 השחפ״ץ את לובש כעת אני לי: לומר
 בעת המשפיל כי למיקלט, ויורד שלי
ידום. הזו

הת כושר בעל דינאמי, שביט• בומה
 את מלנבל נמנע אינו בלתי״רגיל, בטאות

 את הוריד כתער. וחד חריף כשצריך, פיו
על הדלת את סגר שלו, הקרב מדי

 ״אל- חברת ועל התאחדות־התעשיינים
 ״הצלחתי לאפקה. הביתה, והלך על״,

ש לשנה הדולר בלי איכשהו להסתדר
 הדולר ובלי ״אל-על״, מחברת הרווחתי

 מהתאחדות־התעשיי- שהרווחתי לשנה
מע לאחד הנחשב האיש אומר נים,״
ישראל. שירי

 התאחדות־ יושב־ראש היותו תקופת
 הוא סוערת. תקופה היתה התעשיינים

באמצעי״התיק־ יום מדי כימעט התראיין

 תמיד לומר, מה לו היה תמיד שורת,
 יושב־ראש כשהיה בעצמו. בטוח נשמע

 כל ידע ״אל־על״, של מועצת־המנהלים
 של החזק האיש מיהו בישראל אזרח

 אומר רעשן,״ שאני בגלל ״זה ״אל־על״•
אופיינית. בצניעות בומה

 היה קל לא בביתו. אותו פגשתי
חו ״שישה להתראיין. אותו לשכנע לי

 אז דבר, שום אומר לא אני דשים
נ״ הזה׳ ל,העולם דווקא להגיד שאתחיל

 שש שאינו בו ניכר להתחמק. ניסה הוא
 את משפתח אך ״אל-על״, בעניין לדבר

 היה שאי-אפשר בשטף המילים יצאו פיו
אותו. לעצור כמעט

 שבאפקה המטופח בביתו מתגורר הוא
 מכו־ שתי חונות במוסך שנים. 28 מזה

 אשתו. של ואחת שלו אחת ניות-פאר,
 ״תנורי חברת של הבעלים אחד הוא

 קיבל הוא נכסים• עתיר תעשיין שביט״,
לבי וחולצה גברדין במכנסי לבוש אותי 1־49 ........——


