
מה הן אומרים...מה ■ם ת... אוחרות...חה הן הה אומרים... ה□ אומרו

זוהר: עזרה פרופסור
 .11x13 את בוקת■ ״רא
שרי!״ חורה רא הוא

מלמד: אברהם ח״כ
 חוכמות. שהיו יתבדו ,,אם
בשתיקה!״ ערכו אעבור רא

זנבר: משה
 הלוואות. בקש1 אם״

שרירית!״ תהיה התשובה

 בן־ציון יהושע האסיר שוחרר שנים שש לפני
 שימיו אמרו אנשים רפואיות. סיבות בגלל מבית־הסוהר

 לה. שהתנגדו היו לאבחנה, שהסכימו רופאים היו ספורים.
 מהכלא, בן״ציון שוחרר חוות״דעתו שבגלל הרופאים אחד
 הוא מה אותו שאלתי השבוע זוהר. עזרה הפרופסור היה

שנים. שש לפני החלטתו על היום אומר
 אני אותו. לשחרר המלצתי לא אני נכונים. לא שלך הפרטים

 שלו שתוחלת־הזזיים אותו, שבדקתי אחרי אז, אמרתי,
 סובל שהוא אמרתי בחוץ. מאשר יותר קטנה תהיה בביודהסוהר

קשה. ממחלה
 היה שבו־ציון אלקון, הפרופסור הסכימו זו לקביעתי אגב,
 רמות, ברכה ופרופסור דל שהץ ר׳׳ר פעמים, 14 אצלו מאושפז

 הפאציינט. של הצילומים את שראו אחרי
אנוש? חולה לך נראה הוא היום גם •

 הוא אותו. בדקתי לא מאז עכשיו. איתו קורה מה יודע לא אני
שלי. חולה לא

 מכירת.הבנק של הגדולה כשהעיסקה חדשים, כמה לפני
 אברהם ח׳־כ אמר הברק, על עמדה הראשון' הבינלאומי

 רגל שמו ישתוק. לא הוא - לעיסקה רגל ישימו שאם מלמד,
שתק. והוא

 לבנק.דיסקונס', הבנק ממניות חלק נמכרו אלה בימים
 נהג מישרד־האוצר דעתו, לפי אם מלמד ח'כ את ושאלתי

ואיפה. איפה של מדיניות כאן
 אם שאגיב אמרתי אני שאז לך להגיד רוצה אני כל, קודם

 את למכור שלא בהחלטה פוליטיים שיקולים שהיו לי יתברר
המזרחי. לבנק הבנק
כאלה? שיקולים היו ולא •

 היה שזה להגיד קשה אבל ענייניים. שיקולים מאוד הרבה היו
 שיקולים על זאת, בכל פוליטיים. משיקולים לגמרי חופשי

להגיב. צורך אין ענייניים, הגדול שחלקם
דעתך? מה עם.דיסקונפר, העיסקה אחרי והיום •

אלי יגיע בוודאי זה העיסקה. פירטי את יודע לא עוד אני
 הוא מה סמך על בנק־ישראל את נשאל וגם הקרובים, בימים
כזאת. עיסקה מאשר

ואיפה? איפה של מדיניות שהיתה יתברר ואם •
 לחוכמות אתן לא אני בשתיקה. זה על אעבור לא כמובן, אז,
להתרחש. כאלה

יודעים. כולם כבר מרודה, עניה היא ישראל שמדינת זה
 מענקים הלוואות, בלי להתקיים מסוגלים לא שאנחנו זה

 שקרן פורסם השבוע אבל לכולם. ידוע כבר זה גם ושנור,
 ניגון כבר זה ז.61131נ1€ כלא עלינו הכריזה העולמית המטבע

מכובד. כל״כן ולא מפחיד, חדש,
 ושאלתי בנק־ישראל, נגיד שהיה זנבר, משה אל פניתי

 כזאת דעה עלינו שיש הראשונה הפעם זו אם אותו
בקרן־המטבע.

 היא הרעת שחוות הראשונה הפעם זו זכרוני, מיטב לפי כן.
כל־כו. וטוטאלית שלילית

עלינו? ישפיע זה כיצד •
 מאמין ואני ישפיע. לא זה הלוואות, מהם נבקש שלא זמן כל

 הבאה בשנה אם אבל לבקש. עכשיו תימנע ישראל שממשלת
שלילית. תהיה שהתשובה ברור מהם, נבקש

 המדיניות של בשיגעון שיטה רואה אתה •
שלנו? דבלבלית

 כדור־השלג את יעצרו לא ואם טובה. לא שיטה שיטה. יש כן,
בעתיד. אותו לעצור מאוד קשה יהיה עכשיו, וגדל שהולך הזה,
 לא שהוא חגיגית, השבוע הבטיח ארידור יורם •

 מתכוון הוא לדעתך, הציבור. על חדשים מיסיס יטיל
בהבטחתו? לעמוד
 שר־האוצר ומישרד־האוצר. שר־האוצר בין כרגע להבחין צריך

 של ואנשי־המיסים חרשים, מיסים יהיו שלא מבטיח
מיסים. להטלת חדשים רעיונות מעלים הזמן כל מישרד־האוצר

 מיסים, להטיל רוצה לא שהוא להגיר רוצה ארידור דעתי, לפי
 שצריך. אותו ישכנעו אחרים ששרים מקווה מאוד הוא זמן ובאותו

 אותם יהיו מתקציביהם לקצץ המתנגדים שהשרים לו, ברור
 לא וזה לקצץ ניסיתי אני יגיד: ארידור ואז מיסים, להטלת שילחצו

הציבור. על מיסים להטיל עליי, לוחצים הולך.
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