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 לפי שפרצה, המילחמה, לגבון, למילחמת מלאו חודש 16
 את להרוס פדי בצפון, קורבנות לחסוך כדי הממשלה, דברי

 את לסלק ובדי מלבנון אותם לגרש בדי אש״ף, תשתית
 תשתית עכשיו, נראים שהדברים במו הסורים. הטילים

 אתמול ללבנון. חוזרים הם מחדש, ונבנית הולבת אש׳׳ף
 נוספו הוזזו, לא שמעולם הסוריים, לטילים כי פורסם
 נחסכו, בדיוק שלא הקורבנות ועל גרעיני ראש בעלי טילים

מדברים. לא בבר
 קצין שהיה מי בן־אליעזר, בנימין התת־אלוף את שאלתי

 היום מצבנו מדוע בביירות, הפלאנגות ראשי עם הקישור
חודש. 16 לפני משהיה יותר סוב

 שאלות שאל הוא וגם 14ה־ בן בני עם לטייל הלכתי היום
 חשובים. הכי דברים שני לשכוח אסור הכל, שלפני אמרתי כאלה.

 רק הם מדינה של בהיסטוריה שנים 34וש־ מדינה לנו שיש
ההתחלה.

 מה אז מדינה. לנו היתה ׳82 יוני לפני גם אבל •
השתנה?

 מהן, אחת מלבד שציינת, העובדות אינוונטר על ויכוח לי אין
אש״ף. ענייו

אש״ולז? בעניין איתי מסכים לא אתה במה •
 לא ואני מחדש ונבנית הולכת שלהם שהתשתית חושב לא אני
 שהיתה כמו תשתית לביירות. בחזרה להיכנס הולכים שהם חושב
 לסורים אפילו לביירות, הכניסה ובעניין שנים. במשך בונים להם
הלבנונים. על לדבר שלא בזה, עניין אין

מאש״ף? זה את למנוע ללבנונים יש כה איזה •
 היום, בעניין מעורבות אומות הרבה כעת. לבד לא הלבנונים

 מאוד להיזהר וזה עליו, מסכימים שהם אחד, אינטרס יש ולכולם
 מחר אם כמובן, זה, כל למישחק. שוב אש״ף את להכניס ולא

 כזה, במיקרה יזדעזע. והכל ג׳מייל אמין את ירצחו לא בבוקר
נביא. לא אני יודע. אינני

 על ונדבר אש״ח של המצב את נעזוב בוא •
 לפני מאשר היום, טוב יותר הוא מדוע שלנו. המצב

המילחמה?
ז טוב יותר שהמצב לר אמרתי אני
גרוע? יותר הוא •
 תשובה לך לתת לי שקשה היא האמת אמרתי. לא זה את גם

 כתוצאה המדיניות ההשלכות רע. או טוב המצב אם מוחלטת
 טוב אם ונדע אחורה נסתכל אחד יום זמן. של שאלה הן ממילחמה

רע. או

 שמצב מסקנות, מתוך ננעלה המושבים תנועת ועידת
 אותם. לתעש לדאוג ושצריך מאוד קשה בארץ המושבים

 ביותר הוותיק המושב חבר נחמקין, אריק ח״ב את שאלתי
 את תגמור המושבים תיעוש של המגמה האם נהלל, בארץ,

בארץ. החקלאות
 וצריך מדי פחות לא חקלאות, מדי יותר שיש היא הבעיה

 בלתי־אפשרי יהיה לבד מהחקלאות כי תעשיה, לזה להוסיף
לחיות.
 קשה יהיה חקלאות מדי יותר כשיש דווקא •

להתקיים?
 של תוצר הוא אמיתי. לא הוא החקלאות של העודף כמובן.

 מכוונת בארץ החקלאית מהתפוקה אחוז 50כ־ נכונה. לא מדיניות
 כדי הכל עושה טיפשותה, ברוב שישראל, ומכיוון לייצוא

 איתו לעשות מה שאין עודף נוצר לייצא, יהיה שאי־אפשר
 לחיות יכול לא שהחקלאי מצב נוצר כך עליו. להרוויח ואי־אפשר

 מחזירות לא פיחת, גם ולפעמים ירקות, של שלמות עונות ממנה.
 מחסלים החקלאים ואז שלהן הייצור הוצאות את אפילו לעצמן

עצים. ועוקרים גידולים
 על־ידי נוצר הזה המצב דעתך, לפי האם, •

המושבים? נגד הממשלה של מכוונת מדיניות
 שמביאה הליכוד, של הכללית מהמדיניות כתוצאה זה נכון. לא

 נפגעת החקלאות ואז הייצוא, על גם זה ומתוך הייצור על אסון
המושבים. נגד במכוון זה את עשו לא היום עד לדעתי, ראשונה.

היום״? ״עד אומר אתה מדוע •
 שר־החקלאות למישרת המועמד מהעתיד. מאוד חושש אני כי

גדולה. דאגה בי מעורר
שרון? ומאריאל ארליך משימחה יותר •
 דברים, לעשות ניסה שרון אריק משניהם. יותר בפירוש כן.
 עשה. לא פשוט ארליך זה. בעניין לממשלה חבריו עם רב אפילו
 שתפישתו היא הבעיה אבל מאוד, פעיל הוא זאת, לעומת גרופר,

מפחיד. וזה עקומה, הנושא את

 לפושעי כעיר־מיקלס אילת שימשה רבות שנים לפני
 עיר להיות רצתה אילת שנים, עברו הצפון. מאיזור הארץ

 פל פני על שווה בצורה להם התפזרו והפושעים הערים ככל
 המחוזי שבית־המישפס בעיתון קראתי השבוע הארץ.

 לאשתו. בהתאכזרות נאשם לבאר־שבע היגלה אביב בתל
 ושאלתי נאווי, אליהו באר״שבע, עיריית ראש אל פניתי
 גלות מקום לשמש באר״שבע של תורה הגיע האם אותו

לפושעים.
זה? את לך אמר מי
בעיתון. קראתי •

מאמין! לא אני
מדוע? •
 להוציא הסמכות שופט לשום אין ישראל, במדינת החוק לפי כי

צו־הגליה.
שנים? לפני אילת את זוכר לא אתה • _

 נכון באילת. שופט הייתי התקופה באותה זוכר. אני כן,
 האמת אבל לאילת, הפושעים את שולחים כאילו נראו שהדברים

 אומרים היו יותר, קל עונש לקבל כדי הנאשמים, אחרת. היתה
 שהם אפילו או בתימנע, או באילת עבודה יחפשו שהם לשופט
 כוונה מתוך השופט, באילת. קרובי־מישפחה עם לגור הולכים
 מסויימים, מחברים או מסמים או שלהם, מהעבר אותם להרחיק

 לפחות באילת שישארו לו שיבטיחו ומבקש לעיסקה, מסכים היה
צו־הגליה. כמו בדיוק לא שזה מבינה את לתקופת־מה.

 אני שעליו האיש עם קרה מה תברר אתה •
לבאר־שבע? השבוע שנשלח מדברת,
 ארץ־ או סיביר תהיה שבאר־שבע אתן לא אני שאברר. בוודאי

גזירה.
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