
 בחשד שעבר בשבוע נאסרו יהודים עשרות כמה
 מהם כמה השמועות, לפי יהודית. למחתרת השתייכות

 חומר״הנפץ את כשהניחו חם', .על ממש נתפסו
 האחרונות, בשנים בארץ הרגיל התסריט לפי באוטובוסים.

 של עוזרו את שאלתי בתיהם. את לפוצץ צריכים היו
 מלפוצץ הפעם אותם מעכב מה שי, נחמן שר״הביטחון,

בתים.
 לפי זאת, עם לאיש. נחת גורם אינו הבתים פיצוץ עניין כל

 הבתים בפיצוץ יש המישפטית, ואפילו הביטחונית חוות־הדעת
 אפילו או להימנע, היא היום הנטיה זאת, ובכל הרתעה. משום

מפיצוצי־בתים. לחדול
היום? זה מתי •

 החלטה, כבר שיש לך להגיד שמח הייתי הזה. לכיוון הולכים
עדיין. יכול, לא אני אבל

 רוצים שלא מפני לשני. אחד קשור זה אולי •
 את גם לפוצץ יפסיקו היהודים, של הבתים את לפוצץ
הערבים. של בתיהם
 זה ואולי הבעיה, את מחדד היהודים עניין אבסורדי, באופן

הפיצוצים. הפסקת בכיוון קו ליישור יגרום

 פונה אני הסוף, עד כלכלית ידיעה קוראת שאני פעם בכל
 הפעם קראתי. מה לי שיסביר כלכלן לאיזה הקריאה אחרי
 אין אותה ושאלתי אלכסנדר, אסתר לכלכלנית פניתי
 השנה את גמרו במדינה הגדולים הבנקים ששלושת ייתכן
 כמו יחסית, וחדש יחסית קטן ובנק בהפסדים, שלהם
כסף. הרבה הרוויח הראשון, הבינלאומי הבנק
 השוטפות. מהפעולות כסף הרבה הרוויחו הגדולים הבנקים גם

 של במניות לתמוך המשיכו שהם מפני נגרמו שלהם ההפסדים
 ערך על לשמור כדי בכמויות. אותן מכר כשהציבור עצמם,

 משלמים הם שעליהן גדולות, הלוואות הבנקים לקחו המניות
 שאותם זמנים היו אבל שלהם. ההפסדים ומכאן גבוהה, ריבית

מניות. מאותן סכומי־ענק הרוויחו הבנקים
 עשה לא הראשון הבינלאומי שהבנק זה ואיך •
הבנקים? שאר כמו
 עסקות חוקי לפי החלטות ושל ישר שכל של עניין זה

 תמיכה בעניין הגדולים הבנקים שעשו מה ונורמאליים. מקובלים
 נחשב עצמם, של המניות במחירי והתערבות עצמם, של במניות

פלילי. כמעשה המתוקנות הארצות ברוב
 הממשלה את מאשימים המופסדים הבנקים כל •

אשמה? הממשלה האמנם בהפסדיהם.
 לעשות להם נתנה שהיא בכך אשמה היא אשמה. שהיא בטח

 האלה הבנקים מנהלי את לשים במקום האלה הפעילויות את
בבתי־סוהר.

 — הקטנים הבנקים לקוחות — עלינו ישפיעו איך
הבנקים? של הפסדיהם
 וישתדלו דבר כל על העמלות את יעלו הם כמובן. רע, ישפיעו

חשבוננו. על הפסדיהם את לכסות מאוד

 לכנסת מועמדיו את מפ׳׳ם מרכז יבחר במאי 9ב״
 שר לתפקיד לבחירה המועמדים אחד שרים. ולתפקידי
 חבר עורד״הדין הוא בשילטון, יזכה המערן אם בממשלה,

 אשכנזי עורד״הדין זוכר, שאינו למי אשכנזי. הילל מפ׳ם,
 שהמילחמה טען מילחמת־לבנון, של ונלהב גדול תומן היה
 שרון לאריאל רבים שבחים חילק ומוסרית, צודקת היא

 המילחמה. נגד עמדתה על מיפלגתו, את בחריפות ותקף
 זה). גיליון של 17 בעמוד הילל", הילל מי ״את גם (ראה

 הם מועמדים מין אילו שם־טוב, ויקטור ח־כ את שאלתי
לעצמם. בוחרים

 מיפלגה, חבר שהוא אדם כל מועמדים. בוחרים לא במפ״ם
מועמדותו. את להציג רשאי
בו. תמבת ואך אותו הצעת שאתה שמעתי •

 הפרסונאלית הוועדה כיו׳׳ר משמש אני שמועות־שווא. שמעת
 15מ־ אחד אף על דעה מלהביע נמנעתי וככזה המיפלגה, של

אשכנזי. הילל כולל המועמדים,
 חריג הוא האיש—כולכם התנגדתם לא ומדוע •

שלכם? במיפלגה
 המילחמה לגבי שעמדתו נאמר חריג. המילה את אוהב לא אני

 התנגדה ככולה, רובה המיפלגה, שולי. מיעוט עמדת היתה
הראשון. ביומה החל למילחמת־לבנון,

 שאם לאדם, להסביר אצלכם נהוג לא האם •
 כדאי אולי הכללית, לדיעה מנוגדות כה דעותיו
מסקנותיו? את שיסיק

טעה. שהוא להודות לאדם מותר זאת, מלבד נהוג. לא זה
אשכנזי? שעשה מה וזה •
 בעמדתו שטעה הודה הוא הזדמנויות בכמה כבר בהחלט. כן,
 בוודאי למילחמה, בגישתו טעה שאם מניח ואני המילחמה, כלפי
שרון. אריאל לגבי גם טעה

לו? סלחתם ואתם •
 ייבחר, הוא אם האינדיקציה. תהיה זו בחירות. תהיינה במאי 9ב־
לו. שסלחו סימן

שי: נחס!
היהודים ב\לל ״אולי

אלכסנדר: אסתר
שלא אשמה ״הממשלה

שם־טוב: רקטור
״בהו, אשכנז■ ״אם

לו!״ שסלחו סימןהבנקים!״ מנהלי את אסדהערבים!״ בתי לפוצץ יחדלו


