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סוד. ממתיקים פרס ושמעון רונן אליבחלון־הואווה ידידות
 מביקוריו באחד שצולמה זו, תמונה

 שר־התחבורה רונן. של המסעדה של בחלון־הראווה מתנוססת במקום, השר של התכופים
 רונן, של המסעדה :למעלה בתמונה בתמונתו. המסחרי לשימוש התנגדותו מעולם הביע לא
רכב. של ולוח־מכשירים הגה :התמונה בקידמת לוד. בנמל־התעופה המסלול שפת על

לאשרו. מסרבים וועסק, להקמת התנגדו
 בעל שהוא — רונן של גירסתו לעומת
 נוספים ועסקים תל־אביב בצפון סטייקייה

 נמל־התעו־ דוברת תמרי, ניצה העלתה —
אחרת: גידסה לוד, פה

 ה־ לביצוע מינהלת־הנמל, הגיעה וכיצד
 שהוא בגלל האם רונן? אל דווקא נסיון,
 שמעון הנמל, על הממונה השד של ידידו
פרס?

למשדד־הביטחון בכתב ״פנינו ניצה:

בנו המעוניינים נכים מועמדים וביקשנו
 אף לנו הציע לא מישרד־הביטחון שא.

שם.״

!/] המלצנו

 סניף מזכיר סקוכרניק, יעקב
 דיעה יש הנכים, אירגון של תל־אביב /

:שונה
 להציע. מי את לנו שאין נכון לא ״זה
 בשיעור נכים שניהם אנשים, שני הצענו

 האירגון חבר הוא רונן אלי אחוז. 50
 אנו נכות. אחוזי עשרה לו יש שלנו,

 עליו.״ המלצנו לא
? המליץ זאת בכל כן אם מי

 הדוברת: של גלויית־הלב תשובתה
 עצמו.״ על המליץ ״רונן

הת רונן על רונן של החמה המלצתו
ה הפעלת אישרה הנמל ומינהלת קבלה,

חוד שלושה של נסיון לתקופת מסעדה
 להחזיק התחייב רונן ראשון. בשלב שים,

 ביממה, שעות 24 פתוחה המסעדה את
לנמל. ממחזורו אחוז עשרה ישלם

 מיש־ נציג דנציגר, שמואל השבוע סיפר
 בנמל: רד־הבריאות

 אישורו את נתן לא ״מישרד־הבריאות
וה מישרד־הפנים גם המסעדה. להקמת
אותה. אישרו לא משטרה
 שפת־ גיליתי חודשים כמה לפני ״כבר
המסלו ליד מסעדה להקים תוכנית בשלת

 והודעתי הנמל, מנהל לכיסלו, פניתי לים.
מישרד־הב־ של באישורים צורך שיש לו
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 נראה והוא — קויים לא בשארם, רק שיפעל — ממיסים לשיחרורו שהתנאי אלא מיסיס.
בלוד. במסעדה דומה קראוואן :למעלה בת״א. רונן של הסטייקייה בחזית חונה כאן

 במיכרז, זכיתי צה״ל! נכה ני ^
ק \ /  הכל. זה פה. הזיכיון את וקיבלתי 1/

 המסעדה. על יותר לדבר רוצה לא אני
הכל.״ זה

לשא ענה כאשד נרגז, היה רונן אלי
 תמוה רוגז זה היה הזה. העולם כתב לות

 רונן היה ממולח, כאיש־עסקים ביותר:
 בפירסומת מעוניין להיות לכאורה צריך
 ה־ מה, שמשום אלא שלו. החדש לעסק

 בו האחרון הדבר הפעם היתה פירסומת
רונן. חפץ

 תמוהה: היתה רונן של רגישותו רק לא
פחות. לא תמוה היה עצמו החדש העסק
 החדש העסק שכן לפחות: מיקומו, או
 המסלול שפת על שנפתחה מסעדה, היה

לוד. בנמל־התעופה
ה סגור, שטח בתוך נמצאת המסעדה

 מיש- אנשי על־ידי ביממה שעות 24 שמור
 אמבולנסים חונים לה מסביב ומכס. טרה

 כרכבת־חי- המוצבות כיבוי-אש ומכוניות
 המראה. או בנחיתה אסון של למקרה רום

 בסמוך המסלול, ליד המסעדה של מיקומה
 — רגע, כל לזנק העלול לרכב־החירום

בקו־החזית. דיסקוטק להפעלת דמה
 מה — במיכרז רונן זכה אם ? מאי אלא

שה להניח יש — צה״ל נכה בהיותו עוד
וחיש הבל על חשבו המוסמכים גורמים

בסדר. והכל הכל, את בו
מיכרז, לא

ה לא חוז
 לא. כלל בסדר. היה לא הכל ך ^

:היתר בין
 כי — מיכרז בשום זכה לא רונן <•

 מיכרז. כלל נערך לא
אחדים, וגורמים מישרד־הבריאות, •

 ״ולא הסבירה. מיכרז,״ שום היה ״לא
 נסיון רק זהו חוזה. שום רונן עם עשינו

 יותר. טובים תנאים הנמל לעובדי לתת
 הם אולם ובית־קפה, מסעדה כאן לנו יש

 לעובדים לתת לנסות רצינו עצמי. בשירות
 הנסיון אם בזול. ויותר יותר, מגוון תפריט

מפה.״ ילך רונן יצליח, לא
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