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גזולים בראחחן:

 העתו־ באוזני צילצלו עוד דכרים ך•
 אחר מנהיג פתח נאשר נאים, | ן

ופוצץ — פיו את מיפלגת־ד,עבודה של
הפוכה. מילולית פצצה

 אדם כן־אהרון, יצחק זה היה
ה את ולהרעיש להפתיע האוהב
כ גם קיצוניות. בהכרזות ציבור
 מתון, הוא כן־אהרון יצחק אשר
 קיצונית. כצורה מתון הוא

מיפלגת במזכירות לדבר תורו בהגיע
 המוחזקים, השטחים בעיית על העבודה

ו קיצונית בהירה, תיזה בן־אהרון קבע
 מאמין״ ה,,אני את שילב שבה מקיפה,
 אחת: במסכת שלו והסוציאלי הלאומי

והצב הטכנולוגית נחיתותם למרות <•
 בשליטתם לעולם הערבים יכירו לא אית,
ב לעולם ישלימו לא הם היהודים. של

עליהם. ■יהודית ממשלה
 השטחים אם יודע ״אינני •

 קלפים הם כידינו מחזיקים שאנו
מת לוחשות גחלים ואולי לשלום,

לאושיותינו.״ חת
ה את לכנות מתוק די ״זה •

 עוד ערכית... כעבודה ציונות
 שאיננו שיאמר שמי נשמע מעט
 חש־ על ולהתעשר להתהולל רוצה

כ כופר מהשטחים, הערכים כון
ה את ומעכב הציונות הגשמת

והפיתוח.״ גאולה
 גואל אני הערבים, על שליט ״אני :•

הער את מנשל אני או לשמה, גאולה
ז״ בים

:והמסקנה
 שעלינו כלל כטוח ״אינני #

 השטחים כעניין בהכרעות לחכות
 אני אין שלום. לחתימת דווקא
לכ נגיע לא הימים שבאחד כטוח

 מסו■ שחטיכה שמוטב מסקנה, לל
 וחכל־ארץ אוכלוסייה של יימת

 לשליטתנו, מעבר יימצאו מסויים
 שכנגד.״ חתימה שנקבל כלי

 ממקומו, דיין משה את הקפיץ הדבר
להת מבלי תשובתו. את מייד השיב והוא
 והמצפוגיות הלאומיות לבעיות כלל ייחס

הטע על חזר בן־אהרון, שעורר העמוקות
קולונ קציני-מחוז של השיגרתיות נות

 עלתה, הילידים של שרמת־החיים יאליים:
הש פירושה לידיהם השילטון שמסירת

וכר. ומנוולים, פושעים תלטות

..ניאנר :גולדה תוכנית
 בן־אה- ־דנו׳ הנמתיוף רעיון

 כה אינו אותו, פירט שלא אף רון, 1 (
נראה. שהוא כפי וחסר־תקדים מוזר

מז באורח הופעל הוא האחרון בדור
 כאשר הסיניים. הקומוניסטים על־ידי היר

 איזור-מריבה, בגלל ההודים, בהם התגרו
 נחל רבתי, במיתקפה הסיני הצבא פתח

 שטחים כבש בשדה־הקרב, מזהיר ניצחון
 הסכם, שום ללא ואז, — הודו של עצומים

 שיחזור והודיע שכבש השטחים מן נסוג
נוספת. התגרות תהיה אם התרגיל על

 שקט ההוא כגבול עורר מאז
מופתי.
 זה תרגיל לערוך ניתן אם ספק אולם
 הבעיות כל שבו הישראלי־ערבי, במרחב

 של ההשקפה ומסובכות. מורכבות יותר הן
 למסקנה להוביל צריכה היתה בן־אהרון

 או ירדן מלך בפני להביע יותר: מעשית
 להחזיר נכונות פלסטינית, הנהגה בפני

שלום. תמורת השטחים את
 להשיג ביום ניתן דיין, לדכרי

 — וירדן מצרים עם בזה שלום
לכף. מתנגד עצמו שדיין אלא

 דויד של מפורסמת אימרה סילוף תוך
 לא :השבוע לומר היה ניתן בן־גוריון,

 מה חשוב מדברים, היהודים מה חשוב
עושים. היהודים

 מה חשוב לא :דיוק ליתר
 מיפלגת־העבודה, מנהיגי מדכרים

 שכה הממשלה עושה מה אלא
מיפלגת-העכודה. שולטת

בז משתדלת, מאיד גולדה :התשובה
 משה של מדיניותו את להגשים הירות,

 ספיר מפינחס למיניהן, ה״יונים״ דיין.
 למנוע כדי דבר עושות אינן בן־אהרון, עד

ויוצ ההתנהלות, בהמשך תומכות זאת,
מצפו נאומים בהשמעת חובה כדי אות
מצוא. לעת ניים

 יועציה, עם מאיר גולדה ישבה השבוע
 לנשיא שתאמר הדברים את לגבש כדי

חוסיין. המלך ביקור ■למחרת ניכסון,  ומתוח־ מחובמים יהיו הדברים
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קנונייה מגרה
ובדים1ו ״שיכון ל מנכי ביו

העובדים ומזכיר..חבות
 המפורסמת, העממית מעשיה ך•

 ונרעשת, נרגשת יהודייה התייצבה
 מוזר סיר בידה הרבי, בפני שבת, בערב
 למטבח, בדרכה חמורה. קושייה ובפיה

לה שעמדה הבשר מידיה נשמט מסתבר,
 בול ליצלן רחמנא ונפל שבת, לכבוד כין

 עדיין שניצב המלא, סיר־הלילה לתוך
 עדיין, הבשר כשר האם החדר. בפינת

הרב. בפני הטובה היהודייה היקשתה
לפ מודאגת הניצבת באשה הרב הציץ

 ריחרח שבידיה, המלא בסיר הציץ ניו,
 בתי, ״הבשר, :ופסק תוכנו, את בזהירות

הריח...״ אבל כשר. גם כשר
 העומדת השאלה בדיוק אכן הוא הריח
 ביניהם שעשו הסודית בקנונייה לדיון,
שהת חברת־העובדים מזכיר ידלין, אשר
 קופת־חוליס, 1 של לבוס לאחרונה מנה

בעק שיכון־עובדיס. מנכ״ל עופר, ואברהם
 הקנו- של — לראשונה — פירסומה בות
 הסתם מן תתכנס אלה, בעמודים נייה

בפ לדון ההסתדרות של ועדת־הביקורת
הלאה. יתגלגל שהכדור ייתכן וממנה רשה
 החקירות, או החקירה, מימצאי יהיו מה
 אם גם :ברור אחד דבר אולם לנבא. קשה

מבחי הקנונייה את לתקוף יהיה ניתן לא
 בעוז, ממנה, הנודף הריח — פורמלית נה

ה של מסירה שנדף הריח בדיוק הוא
יהודייה.

 היא הקנונייה של משמעותה בפשטות,
האימפריה כל על החולש לידלין, כזו:

עוב שיכון מנכ״ל עופר, אברהס ך י ־1 ־11ע [110 0 י 1111 לח״ י י # * # י * י ו ו #ן * ן # י י ■ * * * לעיסקוי ידו לתת היסס לא דים, #
 לאזהרתו בניגוד — שלו הבוס של פרטי מיגרש חברתו רכשה שבמהלכה מפוקפקת,
 אחרות בעיסקות בהתחשב אולם ההסתדרות. של ועדת־הביקורת חבר של המפורשת

בשישים. בטלה זו עיסקה הרי — האישיים ענייניו את לקדם במטרה עופר, שעשה

הזה העול□

 ובניית לשינון־עובדים, ומכירתו המגרשןת10וי1
קבלן־מישנה. של במעמד למענה, הבניין

 בלבד: קל ריח הסיר הדיף זה, בשלב
 בין בעיסקה לתווך יצחקי נדחף מדוע
 ידלין יש מה לשיכון־עובדים? ידלין
 שיכון־עובדיס? את בעצמו מכיר אינו כבר

 ידלין בין הקשר את לטשטש הנסיון מדוע
ההסתדרותית? לחברה

 את הרי שרה קנתה מדוע :אחרת שאלה
י מחיר באותו מיד אותו ומכרה — המגרש

 מפעלי של האדירה
 היה ההסתדרדות,

 וצנוע קטן מגרש
 שלא נידח, בחור
 להיפטר היה יכול

 ל־ פנה הוא ממנו.
ההס שיכון־עובדים

 אחת — תדרותית
 שבאימפ־ החברות

קנ וזו — שלו ריה
 בניין, עליו והקימה המיגרש את ממנו תה

 כך, המגרש. לבעלי דירה נתנה ובתמורה
 שהיא בדירה, ידלין של משפחתו זכתה
 ממגרש יותר הרבה לסוחר עובר רכוש

ל״י. אלפי כמה בתוספת וכן — מוצלח לא
 להעניק שנועדה זו, קנונייה במסגרת

 ומשפחתו לידלין כספיות הנאה טובות
 חברה של והשפעתה בכספיה שימוש תוך

 השותפים שני היססו לא — הסתדרותית
 ועדת- של חבר שולל להוליך אף לעיסקה

ההסתדרות. של המרכזית הביקורת
 שש לפני דומה, ריח בעלת בעיסקה

 דאז, ההסתדרות מזכיר היסס לא שנים,
 גרם אישיות, מסקנות להסיק בקר, אהרון

 מנחם בנק־הפועליס, מנכ״ל של לפיטוריו
 שלמה גמול קונצרן מנכ״ל ים־שחור,

הפר בחברת בכירים פקידים וכמה רעיף,
חק״ל. יכין דסים

שהת מה בגלל אז באו אלו פיטורים
 הפרדסים״, כ״עיסקת מכן לאחר פרסם

 הריס־ החברה כספי ניצול היה שהעיקרה
שפוטרו. אלו של הפרטית לטובתם רותית

 בתחילה נראתה הפרדסים עיסקת גם
 ממנה שנדף הריח רק כאשר תמימה, די

 נמרצת חקירה לאחר אולם משונה. היה
המשט של נוספת וחקירה ההסתדרות של
 — הפריע הריח רק לא כי התברר רה,

כשרה. לא גם היתה העיסקה אלא
 ואברהם ידלין אשר בין הקנוניה

ו כ״עיסקת־המגרשים״, תתפרסם עופר
 דרור ברחוב מגרש סביב סובבת היא
חל שתי היו במגרש בראשון־לציון. 64

 האחת אחת. כל מ״ר 900 בנות קות,
 החלוקה לסי ידלין, משפחת בבעלות היתד,
 בשתי החזיקה ידלין, רחל האם, :הבאה

שמיניות. בשלוש שרה, האחות, שמיניות.

!זחערשיס
שמניות. בשלוש הוא גם החזיק ידלין אשר

 לאדם שייכת היתד, הסמוכה החלקה
 ,1970 ליוני סמוך והנה, לגמרי. אחר

 מחיפה אשד, הסמוכה החלקה את קנתה
 45 תמורתה שילמה היא הרי. שרה בשם
 חלקתה את לאחד והסכימה — לירות• אלף
ידלין. משפחת של החלקה עם

 יחדיו נמכרו החלקות שתי הבא: השלב
 לשרה יצחקי. אברהם בשם בניין לקבלן

 תמורת לירות אלף 45 יצחקי שילם הרי,
 באותו בדיוק עתה זה שקנתה החלקה
 משפחת של המגרש תמורת ואילו מחיר.
 בבניין בדירה, לשלם הבטיח הוא ידלין,
המ מזומנים. בתוספת וכן במקום, שיוקם

 את ידלין ממשפחת יצחק רכש בו חיר
 לירות. אלף 4ל-^ הוא אף נקבע המגרש
הטאבו. בתיקי נרשם כך לפחות,

 עיסקה
מוזרה

 קצת, גובר הריח זו? עיסקה מן איזו
 המיסתורית הרי שרה כי מתגלה כאשר
 והוא ידלין. אשר של אחותו אלא איננה

 בזמנו כי מתברר כאשר שבעתיים, מתעצם
 הביקורת ועדת לחבר ידלין אשר פנה

 על לו סיפר ההסתדרות, של המרכזית
הבי ועדת חבר המגרש. את למכור כוונתו
 מכירת מפני מפורשות הזהירו קורת

עובדיס. לשיכון המגרש
חשד

 במקום הסבוכה: העיסקה משך ך*
 יצחקי מיהר המגרשים, שני על לבנות 1 ז

 ולא שיכון־עובדים. לחברת אותם ומכר
 לפני עוד אותם מכר אלא — מיהר סתם

 קנה הוא כי קובעים הטאבו תיקי שקנה:
 הרי ומשרה ידלין ממשפחת המגרשים את
 אותם מכר אולם — 1970 ליוני 16ב־

ליוני. 14ב־ קודם, יומיים לשיכון־עובדים
המ המגרש על הוקם המעשייה בהמשך

 דירות. 22 ובו קומות, שש בן בית אוחד
 ידלין. אשר של לאמו נמסרה אחת דירה
 תמורת בידיו, יצחקי השאיר דירות־גג שתי

 ל- על־ידיו נמסרו הדירות יתר טירחתו.
כמקובל. אותם מכרה אשר שיכון־עובדים.

קניית :היה בעיסקה יצחקי של חלקו

בכשרות
 המו־ בעיסקה הלאה נוכרים איטר **

 שבכולם פרטים, עוד מתבררים זרה,
בכשרותה. החשד את להגביר כדי יש

 במקום היה ידלין משפחת של המגרש
 רציני קבלן ששום בראשון־לציון, נידח

 לכן למכירה. בית שם לבנות רצה לא
 מ״ר 900 — כל־כך זול מחירו היה גם
 שמישהו על־מנת בלבד. לירות אלף 45ב־

יש הזה, הנידח המגרש את דווקא יקנה
למכי דירות בבניית רבים כספים בו קיע
לכך. טובות סיבות לו שיהיו צריך — רה

 עופר, אברהם שיכון־עובדים, למנכ״ל
 אופיו — הראשונה כאלה. סיבות היו

לידי טובות לעשות הרבה ונטייתו הנוח,
 שיכון־עובדיס בדירות ששיכן אחרי דים.
שו ואנשי־מפתח הרבים, בני־משפחתו את

 זה היה — לו אסירי־תודה שנותרו נים,
 ידלין, שלו׳ הבום כאשר כי טבעי אך

 את להפוך כיצד השאלה בפני עומד
 — יותר נזיל לרכוש הנידח הפרטי מגרשו

 החיפושיות, של הידוע בפזמון נזכר הוא
הידי בעזרת וכך, מידידי עזרה מעט עם

וה לתמונה, שיכון־עובדים נכנסה דות,


