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 העולם עם טלפונית שיחה ף
ה של המועמד הפריך הזה ■י•

 התיאור את לנשיאות קואליציה
 שלו, הבחירה תהליך של ״החלק״

 בכלי־התיק- התפרסם שהוא כפי
שי המקובל, הסיפור על־פי שורת.

 את בגין מנחם ראש-הממשלה חק
 היה הוא :בהצגה העיקרי התפקיד

 של לביתו לראשונה שטילפן זה
ל יסכים אם אותו ושאל השופט,

 ביקש אז ורק המועמדות, את קבל
 להתייעץ כדי שהות אילון מנחם

מישפחתו. עם
ה התפקיד שאת מאוד יתכן אך
 ראש־ לא אחר, מישהו מילא ראשי

הממשלה.
 גילה וזזה העולם עם בשיחה

 לפני שעות כמה כי אילון, השופט
 כבר ראש־הממשלה. אליו שטילפן
 יו״ר — אחר מישהו אליו התקשר

 אגודת-ישראל ח״כ הקואליציה.
אם אותו ושאל שפירא, אברהם

ה לתפקיד מועמד להיות יסכים
נשיא.

הו הנראה, ככל ראש־הממשלה,
הקוא מרכיבי עובדה. לפני עמד

 על לקחת מוכנים היו לא ליציה
 על-עצמה שתחזור סיכון, עצמם
 או שווה, יצחק הפרופסור פרשת
 ראש־ על־ידי שיועלה דומה מועמד

המוע על הסכימו הם הממשלה.
ב הפגישה לפני עוד שלהם מד

שעבר. שבוע
 וכמה כמה ניסו לאחר־מעשה,

הקוא מן רודפי־פירסומת עסקנים
מי רוני הח״כ של מסוגו ליציה,

 התהילה, את לעצמם לקחת לוא,
 את לראשונה הציעו הם כאילו

 כי נראה אך אילון. של מועמדותו
 המובהק הנציג פורת, חנן זה היה
 שעשה בכנסת, גוש-אמונים של

זאת.
ה השופט את שאל הזה העולם

 לכך הסבר לו יש אם אילון עליון
הח״כ על־ידי הועלתה שמועמדותו

האדונים
 היה לא לאילון התחיה. מסיעת
 אינו הוא לדבריו, לכך. הסבר
 אינו גם והוא פורת, חנן את מכיר
לפורח. מוכר הוא מהיכן יודע

 גובל ״פרס
יהודי״

ל התייחסה הכאה שאלה ^ לפ אילון השופט שקיבל פרם י י
 בסך כץ, פרס זהו שנים. כמה ני

ל לאילוץ שניתז לירות, אלף 100
 לתעד אמר אילון שנים. ארבע פני
 מיהו ידע לא הוא כי הזה לם

 שהפרס כץ, מרכוס סוחר-הנשק
ה כי אמר הוא שמו. על נקרא

של במישכנו ניתן שהפרס עובדה

 אות בעיניו היתה נשיא־המדינה,
לכבוד.

 הוזכרה כבר כץ פרס פרשת
ה של בהקשר )2375 הזה (העולם

 וניסיונו גורן, שלמה הראשי רב
 היכל בקרנות להאחז הנואש
 יושב־ראש הוא גורן הרב שלמה.
כץ. פרס את המעניקה הוועדה
למח פרסים המעניקה כץ, קרן
 נר היהודית, ההלכה בתחום קרים
 סוחר-הנשק .1976 בתחילת סדה

 אלף 150 תרם היהודי־מכסיקאי
 הכללי החשב אצל שהופקדו דולר,

 מישרד־האוצר מישרד־האוצר. של
 ריבית זאת לקרן להעניק הסכים
 — 140ס/ בסך מאוד, נדיבה שנתית

באו מקובל שהיה ממה שניים פי
 הנהלת־ה- חברי בין תקופה. תה
מצל שמות למצוא היה אפשר קרן

 שהוא בן־מאיר, יהודה כמו צלים
 שווי- ואל בספד״ל, כץ של האיש

 התעשייה מנכ״ל אז שהיה ומר,
היום עד הוא כץ מרכוס האווירית.

באמרי האווירית התעשייה נציג
כ ההצהרות למרות הדרומית, קה

 הזה הגדול המיפעל מבקש אילו
עימו. ההתקשרות את להפסיק
 כץ של ידידו גורן, שלמה הרב

 יהיה_ לדעתו כי אמר הקרן, ומיוזמי
 העט" של נובל ל״פרם כץ פרם

 את אולי שהפעיל מה היהודי.״
 ש־ העובדה היתה גורן, של דמיונו
 :בנשק עסק כץ, כמו נובל, אלפרד

 חומרי־נפץ של ממציא היה נובל
 הסקנדינבי המדען אך הרסניים.

 לאות) שמו על הפרם את ייסד
 שלא בעוד המצאותיו, על חרטה
 כלשהי, חרטה מגלה כץ כי נראה
 בזיכיונות כוחו בכל נאחז והוא

ישרא חברות־נשק לייצג לו, שיש '
מס שמנים רווחים ולעשות ליות,

הנשק. חר
 כן, אם גורן, שלמה הרב זה היה

ש כמי אילון השופט על שהמליץ
 —־־ נוב־* ״פרם את לקבל זכאי
הקשר זה היה לא אך די.״

(מיתר) ■אילון מועמד
— לעברית מורים

אשתו) (עם כץ מרכוס סוחר־־הנשק
הרחוקה במכסיקו —


