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 עסקים איש כל — אהת במכה לקוחות
זה. בפרס לזכות כדי הרבה לתת מוכן היה

ה הזכייה נפלה שבחלקה האון, חברת
 לא למעשה, הרבה. נתנה לא פנטסטית,

הנהדר. הזיכיון תמורת מאומה, לתת נדרשה
ב שנערך בהסכם החייס. לכל נופש

 נקבע וישראל, גרמניה ממשלית בין זמנו
 הממשלה שנתנה מסויים סכום שתמורת
 ישראל ממשלת חייבת לישראל, הגרמנית

 לכל שנה, מדי נופש, ימי מספר לספק
 עד חייהם. ימי כל במשך הנאצים, נפגעי
 בעצמו לטפל האוצר משרד נהג ,1967 שנת

 ההסדר לכך. הזכאים של לנופש בשליחתם
קב מביא להבראה, יוצא היה שהזכאי היה
זכאי. הוא לו הסכום את ומקבל לה,

 מיכרז להוציא האוצר החליט 1968ב־
 בתיירות המטפלות השונות החברות בין

 חברת זכתה במיכרז בנושא. לטיפול פנים
 לקוחותיה מספר את בכך הגדילה האון,*

.5,000ב־
 היה צריך השנה במרץ אך. — מיכרז

לפלי חדש. מיכרז להוציא האוצר משרד
 זאת, עשה לא לנושא, המקורבים כל את

העוס החברות בין שאלון בהעברת הסתפק
חב זכתה הפלא, למרבית שוב, בכך. קות
 של זעמם את שוב עורר זה צעד האון. רת

 על צו להגיש מתכונן מהם ואחד מתחריה,
 נגד רסלר, יהודה עורך־הדין באמצעות תנאי,
 לו ימסור לא מדוע שינמק האוצר, משרד

הנאצים. בנפגעי הטיפול את כן גם
 הינד, האון חברת כפך״הכל. טוכה

 שלה בע״נז, חיפה לשירותי החברה בבעלות
ארקיע של הראשי הסניף על הבעלות גם

רוזנבלום מבריאן
למדינה״ טובה עושה ״אני

 רו־ יחיאל האון, חברת מנהל הארץ. בצפון
רומנ יליד נצחית, מקטרת המחזיק זנבלום,

המוע ראש. בזמנו היה רחב, מצח בעל יה
 היה הוא דימונה. של הראשון המקומית צה
 לאחר בארץ. הצעיר המועצה ראש גם אז

ה מהחיים פרש דאז, מפא״י עם סיכסוך
פוליטיים.
 עושה בםך־הכל ״אני רוזנבלום: מסביר

מש להם חוסך אני האוצר. למשרד טובה
 זה פקיד להחזיק פקידים. עשרה של כורת
״כש למדינה. לחודש לירות אלפיים עולה

 נוצר היה האוצר, משרד בידי היה הטיפול
 להבראה, זכאי שהיה אדם בקבלות. מסחר

 עשרות כמה משלם לבית־מלון, הולך היה
 בבית־הבראה. ששהה קבלה ומקבל לירות,

להיות. יכול לא זה כיום
מש שעשה הראשון המיכרז על ״פרטים

 לא שאז כיוון למסור, אוכל לא האוצר, רד
 בבעלות היתד, החברה בחברה. עדיין הייתי

 אומנם מיכרז. זה מה יודע לא אני אחרת.
 האוצר משרד אך במקובל, מיכרז נערך לא

 המשרדים רשימת את התיירות ממשרד קיבל
 בינינו העביר האוצר בבעייה. לטפל היכולים
 תוכנו, את לך לגלות אוכל שלא שאלון,

ב לטפל המשרד ליכולת התייחס הוא אך
 טיפול לכך. מסוגלים נמצאנו אנחנו נכים.
 חושב אחד כל מייגע. טיפול הוא בנכים
הכל.״ לו שמגיע

 מלון בתי בסידור המטפלים משרדים *
 בסיס על עובדים לנופשים, הבראה ובתי

המלון. בית של קומיסיון
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