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שואד  נמו ״אגוות־י
״ חרסינה! בחנות פיל

י נ א ו ״ י י ד  וור נין הגיוני קשו ״אין א ד ע
כאן! לבורסה סטויט גלי־צה״לר את עונב

ת. הולכת ״אל־על״ פרשת ב א ת מס תי ו  חבר- אל פני
לי הכנסת תיו הידוע מלמד, אברהם המפד״ עו הלי בדי

תו ושאלתי ברליות, :או
ז כשבתות ״אל־על״ סגירת על דעתך מה •
החב שאר את גם לסגור צריד אל־על, את סוגרים אם

ז לרעה על אל־ את להפלות למה רות.
מנ ״אל־על״ שעובדי כך על דעתך ומה ,•

ץ טיפות על לעלות קפוטות חובשי מיהודים עו
 מדרך להסתייג חילוניים אנשים מאוד להרבה גרמו הם
 כל לא כי שטות, של מעשה היה זה לדעתי זאת. פעולה

 תעברו אל חבר׳ה, :בעצמי להם אמרתי כשרים. האמצעים
 גורמים אתם שכאלה, שוליים מעשים על־ידי הגבול! את

 לרדת להם הוריתי עצמי אני בעיקר. דנים שלא לבך
 עמדה יש למפד״ל עניין, של לגופו הזאת. הפעולה מדרך
על, אל־ לענייני בוועדת־השרים לאגודה. מאשר אחרת
בהדר שבת חילול למנוע הציע הוא מתון. הכי היה בורג

גה.
רו שהאגודה מה רוצים אתם כלומר, •

 אתם אכל כשבת, יטוסו לא שהמטוסים צה,
כהדרגה. זה את לעשות רוצים
 כיהודים חילוקי־דיעות. אין השבת נושא עצם על
 היא, עובדה אבל השבת. לחילול מתנגדים אנו גם דתיים

 בשבתות. כדורגל שיש כמו בדיוק בשבתות טסה שאל־על
 אגודת- לא. ומה הציבור על לכפות ניתן מה ידענו אנחנו

 לחנות־ פיל כמו הזה לנושא נכנסה לעומתנו, ישראל,
 התחילו אבל בקואליציה. היו לא פעם אף הם חרסינה.

נועם. בדרכי דבקנו אנחנו ובחרמות. באיומים מייד
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ם מיני כל סי ם רודפי-פרסומת אפ רזי-חרוזי חו ק י זו
ת פים ם ראשם• א בי ת הטו מ א ם ב כי מי ת מנ  הראש א

ם שי״ר, ונצמדי ף שלא כדי לתק חטו טכ״ל מכה. ל מ ר  ה
ה בטח כך אחר לנלי״צה״ל, בודק קצין מינה מנ  ועד י
ד מנהל עמי ת וי  גלי- בראשה. פאפו אהרון עורך־הדין א
ה לא קור, אבשלום הלשנת שאחרי צה״ל הי ה ת חנ ת  ה

תה ם. שהי ד קו
קה פניתי ה. מפקד שפירא, לצבי חנ ת  שלא ידעתי ה

א גם השאלות• כל על לי לענות יוכל  לתק- צמוד הו
ת צריך לא אבל שי׳׳ר, היו חד רגיש ל מיו א כדי ב  לקרו

ם ובין השורות בין לי מי ה ה איז ש, נמצא מצב ב ש האי
א דם הו אי, כל קו תונ אי עי תונ טוב. ועי

 לגלי* כדדק קצין מינוי על דעתך מה •
? צה״ד
 צריך כי מישהו, שימנו כל,הזמן ציפיתי שמח. אני
ויב בודק קצין שיבוא מסקנות. ולהסיק העניין את לגמור

 הם מי ויראה מבוססות הן מה על יראה הטענות, את דוק
 הסוף יבוא מקווה אני וכך, הטענות. את שטענו האנשים
 ששרתה הטובה הרוח על שהעיבה המכוערת לפרשה

דברים. אותם נאמרו שבו היום, לאותו עד בגלי־צה״ל
 בן־ישי רון של מועמדותו על דעתך מה •

ץ גלי־צה״ל מפקד לתפקיד
 עזיבה, על הודעתי לא גלי־צה״ל. מפקד אני זה בשלב

 דיונים שיש שומע אני לעזוב. ממני ביקש לא גם ואיש
 כל זה בן־ישי. רון הוא המועמדים ואחד מועמדים, על
להגיד. לי שיש מה

ה לא אני ם של לא בבורסה. דבר שום מבינ מי לו ה  הי
ת ולא א ת־הערן. של ז רו עט אבל ניי מ  שאני מי כל כ

ק גם אלא שמבין רק לא מכירה, ם כל עסו  בלק- היו
ת. נות־למכור, ט שאני נכון אז למכור־לקנו דיו  בכל ה

ה א אבל לכסף, שקשור מ ם לקרו תוני שהו אני עי  איכ
ת שאלתי ולכן יודעת. ת יו״ר א הל רסה הנ  לניירות- הבו

ר ד״ר ערך ת מאי :ח
הגדו ״ההסתערות תשפיע לדעתך כיצד •

 בזול■ הכורסה של כהיסטוריה״ כיותר לה
? נכי ל א כרחוב הכורסה על פטריט,

 בארצות־הברית, שקורה מד, בין הגיוני קשר אין
 בארצות- הפועלים הגורמים אצלנו• שקורה מה לבין

בישראל. פועלים אינם הברית
 לא האס אך מעשי, קשר שאין יתכן •

 בוול־ שקורה למה פסיכולוגית השפעה תהיה
? כארץ הכורסה על סטריט
 באופן רק לחשוב יכול אני בפסיכולוגיה. מבין אינני

 הבורסה הדברים. בין הגיון שיש לי נראה ולא הגיוני.
 מה ולפי משפל. האחרונים בחודשים סובלת :בארה״ב

 לך, להגיד יכול לא אני אצלנו, בבורסה אתמול שקרה
 הכל לדעת. אי־אפשר אבל משפיע. שם, שקורה שמה
להיות. יכול




