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 הסתדרותיים, מחשבים על־ידי נשכרה זו
 של לצוות־ההקמה מייד אותה שהעבירה

 התקשרות ידלין מנע כך הרפואי. המרכז
אהו של לרכוש חולים קופת בין ישירה

רינונים. ומנע בתו,
להק נוגעות ותמוהות אחרות עיסקות .

 שהוקם מור, רפואיות לבדיקות המכון מת
 ■משום־מה בגיבעתיים. סולל־בונה על־ידי
 על־ידי זד. למכון הרפואי הצייד נרכש
 בשרותי־מחשב. העוסקת יעל, בשם חברה
 במרכז יהיו צור, ברוך ומנהלה זו, חברה
זמיר. של עדותו

 ומניותיה ,1963 בשנת נוסדה יעל חברת
 את הכיר ידלין צור. ברוך בבעלות היו

 יעל בין הסכם נחתם 1972 ובשנת צור,
 האחרונה רכשה שלפיו העובדים, לחברת

 אלף 400 ־של במחיר יעל ממניות 40ס/ס
 גם קיבלה הסתדרותיים מחשבים לירות.

 יעל, ממניות 75/״0, עד לרכוש אופציה
 אחוז לכל לירות אלפים 10 של במחיר

 למחשבים תשלם יעל כי נקבע ־שתרכוש•
המח מן 50,״/ בסך ניהול דמי הסתדרותיים

 שתקבל המחזור מן 109,) או הכללי, זור
הסתדרותיות. ■מחברות

 של בעיצומה ,1973 באוקטובר 14ב־
של הסכם נחתם יום־הכיפורים, מילחמת

ל הסתדרותיים מחשבים העבירה פיו

 ביעל, מניותיה מחצית את חולים קופת
ל הילוותה ועוד לירות, אלף 258 תמורת

 כבר 1976. במארס לירות. אלף 75 יעל
 הסתדרותיים ולמחשבים חולים לקופת היו

 היתה לא יעל חברת ביעל. 6299 ביחד
המ עיסקות בכל אולם במיוחד, ריווחית

 קומיסיונים. מישהו הרוויח הללו ניות
 הלא־ברו־ העיסקות כי חושדת המישטרה

 ל־ שוחד להעברת אמצעי היו הללו רות
זמיר. אברהם עדות מסר כך ועל ידלין,

 תכלת. שכולה טלית אינו עצמו זמיר
 שניהל האומרות רבות עדויות מצויות

 בבני־ איכלסה בפרוטקציה, החברה את
כושלת. לחברה והפכה מישפחה

 העובדים חברת החליטה שנה לפני כבר
תי לקונצרן החברה העברת על למעשה

 זמיר. של סילוקו תוך ההסתדרותי, עוש
ההס מזכיר את זמיר שיננע מ־שום־מה

 דחייה לו לאשר משל, ירוחם תדרות,
 יצא וזמיר לתיעוש, החברה העברת של

כביכול. השתלמות לצרכי לחו״ל,
 ובימים ידלין, סערת פרצה כשחזר מייד

חפץ. בו שאין לכלי החברה הפכה אלה
■1 לביב יגאל

העם
ל ס המדינה כ ק ר ק

 מתחרה פרס שמעון
ישעיהו כישראל

 כיותר הטוב השחקן תפקיד על
העסקנים כין

 רבץ ליצחק פרם שמעון בין ההתמודדות
 מגיעה הממשלה לראשות המועמדות על

 את פרס עבר השבוע פארסה. לגדר כבר
זה. בתחום השיאים כל

 למראה מצחוק התפוצצה הארץ כל
גולד אורי הכתב של הטלוויזיה כתבת

 ישראל הכנסת יו״ר רואיין בה שטיין,
 מנחם של בסרטו לשחקן ■שהפך ישעיהו,

 יכלו לא הצופים אנטבה. מבצע על גולן
 סיפר כשישעיהו אוזניהם למשמע להאמין

 שביקש האיש של הוראותיו את מילא כי
 ידע לא האיש מי כשנשאל לשחק. ■ממנו

 שר־התחבורה בשמו. לנקוב אפילו ישעיהו
 את לשחק הוא אף שהתנדב יעקובי, גד

 וביקש הציבורי מהלעג נרתע בסרט, עצמו
מהעניין. אותו להוציא מגולן

 לא יעקובי וגד ישעיהו שישראל אלא
ל שהפכו בצמרת היחידים האנשים היו

 הרימו - ■גולן, מנחם של בסרטו שחקנים
 אל ונכנסו יצאו דלתות, סגרו טלפונים,

 מונצחים להיות מנת על זאת וכל חדרים,
 מסך על חייהם בימי אחת פעם רק ולוא

מסחרי. עלילתי בסרט הצוללוייד
דוברי אל טלפון להרים היסס לא גולן

ל רשות מהם ולבקש האהמי״ם של הם
 לא שהם ידע הוא שלהם. הבוסים את צלם

 בשנת ביחוד — הפיתוי בפני לעמוד יוכלו
בחירות.

 הם להצטלם, הסכימו רק לא האחמי״ם
 את פינו בשבוע, מיוחד יום לעצמם מצאו

 לידיה פניהם את הפקירו העסוק, שולחנם
לשחקנים. והפכו המאפרת של האמונות

 מה שמשום אחד איבזכו. התוצאות
 שר-הבטחון היה גולן מנחם ע״י נשכח

 מפני הבמאי פנה אליו'לא פרס. ■שמעון
הנר ככל היה אפשר התסריטאים שלדעת

 כך חשב שלא מי בלעדיו. להסתדר אה
נפ ועוזרו, דוברו עצמו. שר־הבטחון היה
של מ־שרדיו אל לטלפן מיהר לביא, תלי

במדינה
ש כך על ולמחות בתל־אביב גולן מנחם
 העם קופח. בסרט שר־הבטחון של חלקו

 שרק ■וחלילה, חס יחשוב, עוד בישראל
 אנטבה. מבצע על התהילה מגיעה לרבץ

 בדיוק מה, ויהי יצולם השר כי דרש הוא
הפ בלי רבין. יצחק ראש־הממשלה כמו

ליות.
שהסתיי אחרי שעבר בשבוע הסכים. גולן

הצי התקיימו הסרט צילומי שאר כל מו
שר־הביטחון. של בלישכתו לומים

 פרס כי סבורים שרבים למרות אולם
 הבמאי בממשלה, ביותר הטוב השחקן הוא
 נאלץ ופרס מהתוצאות מרוצה היה לא

 שהושגה עד פעולותיו על ושוב שוב לחזור
הרצון. משביעת התוצאה

להתאפק. יכלו לא הצוות מאנשי כמה
 שר־ :עיניהם למראה האמינו לא הם

להת המתכונן מדינת־ישדאל של הבטחנו
 עושה ראש־הממשלה תפקיד על מודד

 שם ורק לפרוזדור יצאו הם צחוק. מעצמו
בצחוק. פרצו

 הרגע הגיע ואז ההיסטורית. האמת
 גאון, יהורם המקצועי, השחקן התבקש בו

 ניתנ- יוני סגן־אלוף של דמותו את המגלם
 לו ולהביא השר אל להיכנס בסרט, ייהיו

ל נפשית התכונן יהורם לאישור. ניירות
שר עם משותף צילום חייו: תפקיד

 כאן אולם והאוטנטי. האמיתי ד,בטחון
 ההיסטורית האמת לביא. נפתלי התערב

 מעולם יוני כי ט־ען הוא לו. חשובה מיתה
 היה שר־הבטחון. אל ביירות שום הביא לא
ה את שהביא ובעצמו, בכבודו הוא, זה

לפרס. לחתימה ניירות
 משרד־ של חלקו את להגדיל ,׳״יש

 טען נקופח,״ שאנחנו ייתכן לא הביטחון,
 על לוותר הסכים הנדהם יהורם הדובר.

 גם שנכנס לביא של לטובתו ה״ישוט״
 המצולמת להיסטוריה פרס, עם יחד הוא,
אנטבה. מיבצע של

 בנושא הטלוויזיונית הכתבה פרסום ׳מאז
 בסרטו החשובים האנשים צילומי אפופים

 פרסום כי ■גולן,חושש בסודיות. גולן של
ל שהסכימו על להתחרט לשרים יגרום
 את ולשחק מסחרי בסרט כשחקנים הופיע

יעקובי. לגד שקרה כפי עצמם,
 יקרה. שזה סיכוי אין פרס אצל אבל

ה האמריקאית באימרה דוגל שר־הבטחון
עליך כותבים מה חשוב ״לא : ידועה

 נכון״ שמך את שכותבים העיקר בעתון,
 נראה אני איך חשוב ״לא פרם: ובנוסח

 שיותר שכמה העיקר אומר, אני ■ומה
אני.״ מי ויודעים אותי רואים אנשים

שלה מ מ ה
שרים <?ו?גר1 סמיוד ד

 כמצריים המהומות
 7ש כתובת הן

הקיר 7ע אש
 לשמוע כדי התכנסה ישראל ממשלת

המהו :הנושא שר-החוץ. מפי מדיני דיווח
במצריים. מות

הקו לעובי חדר חקר, העמיק שר־החוץ
 לשרים השקולות מסקנותיו את ומסר רה

 גם יתכן אבל טוב, שזה יתכן הקשובים:
 שזה יתכן :אחרת גירסה ולפי רע. שזה
טוב. שזה זאת, לעומת גם, יתכן אבל רע,

 במצריים הרעוע הכלכלי המצב כי יתכן
להת אל־סאדאת אנוואר הנשיא את יכריח

 שביגלל גם יתכן אבל פנים. בענייני רכז
 סא- הנשיא יפתח הרעוע הכלכלי המצב

צבאיות. בהרפתקות דאת
ב פרץ לא הנוכחים מן אחד שר אף
 שר־ של המלומדות המסקנות לשמע צחוק,
 בעי- עשירית ממדרגה כתבלב שכל החוץ,

 בכוחות אליהן להגיע היה יכול תון־ערב
ב אותן שידרו והטלוויזיה הרדיו עצמו.
השבו ישיבתה על בדיווח הרצינות, מלוא
ישראל. ממשלת של עית

 היה כולו המחזה עליון. לאומי פרשן
 מעין הפך ששר־החוץ לכך נוסף אישור רק

 מדיניות, לנהל תחת עליון, לאומי פרשן
לאו סמינר מעין הפכה ושממשלת-ישראל

באוניברסיטה. ראשונה שנה של בדרגה מי,
 רציני אולי — רציני היה הנושא אבל

מישרד-החוץ. בידי להשאירו מכדי מדי
יש ידידי הזהירו רבים חודשים מזה

הת מפני במצריים, במצב הבקיאים ראל׳
 כי נאמר היאור. בארץ קרובה פוצצות

הסיבות: ונחלש. הולך סאדאת של מצבו
הת יום־יהכיפורים מילחמת בעיקבות ■•

 מאד. מוגזמות תיקוות במצריים עוררו
 יזרימו עתה כי האמינו והציבור הנשיא

בינ שמשקיעי־הון לארצם, המיליארדים

 את בה להשקיע כדי בתור יעמדו לאומיים
 חדשות פורחות ערים של ששורה כספיהם,

 אלה תיקווח הפתוחה. התעלה לאורך תקום
במהרה. התבדו

המצ האוכלוסייה גדלה שנה מדי •
 שאין נוספות, נפשות ורבע במיליון רית

לכלכלן. אפשרות
 המיזרח של ״כלכותה הפכה קאהיר •

 שרותיה מלתפקד, חדלה העיר התיכון״.
 של עומס תחת נחנקת היא מתפרקים,

 מן אליה הנוהרים חדשים, תושבים מיליוני
מוכי־העוני. הכפרים

 ולרכוש זרות השקעות להמריץ כדי •
 סאדאת נטש המצרי, העליון המעמד לב את
 עבד- גמאל של (החלקי) הסוציאליזם את

 מערבי. קפיטליסטי למישטר וחזר אל־נאצר
 הגביר אך לכלכלה, מרפא הביא לא הדבר

ב הרואים ההמונים, בקרב המרירות את
 המשופעים מתעשרים של קומץ עיניהם

רעב. העם בעוד טוב, בכל
 לזה הדומה הענקי, תקציב־הביטחון •

האלה. לבעיות פיתרון מונע ישראל, של
 של העיקרית המישענת שהוא הצבא, •

 האמריקאי הנשק את קיבל לא סאדאת,
 ובקרב קיסינג׳ר, הנרי על־ידי לו שהובטח
 על ההתמרמרות וגוברת הולכת הקצונה
הצבא. לצורכי דואג אינו כי על סאדאת,

ל ל פ ת ה ען ל ? למ ת א ד א  זה כל ס
 במייו־ חמורד הסכנה תסיסה. של מצב יצר
 לנצלה. המעוניין מישהו שיש מכיוון חד

והצטר ממצריים, הסובייטים גירוש אחרי
ה זוממים המערבי, לגוש ארץ־הנילוס פות

 לחזור עימם וגמור מנוי נקמה. סובייטים
סולקו. הם שמהם לעמדות־ההשפעה

 מאוח לקומם לבדם יכלו לא הסובייטים
 שבהם להתנגשויות ולהביא מצרים, אלפי
 יכלו הם אבל איש. למאה קרוב ניספו

 לה לספק הספונטאנית, להתקוממות לתרום
ה השמאל את לרשותה ולהעמיד מנהיגות

 אך מהפכה, לבצע כדי חזק שאינו מצרי,
לגמרי. חסר־אונים אינו שגם

ככתו המצריות המהומות נראו במערב
 עלולה סאדאת של נפילתו הקיר. על בת

 שהוקמה האמריקאית, החומה את לשבור
ה השנים בארבע קיסינג׳ר על-ידי במרחב

 אחרי נידבך ובסבלנות, בעמל אחרונות
להש עלול נפילתו שאחרי גם מה נידבך.
 יורש לו אין תוהו־ובוהו. במצריים תחרר
 שר־ כגון — כיום הידועים האנשים מוכן.

 וסגן־הנשיא גאמסי עבד־אל-האני המילחמה
וייעל בסאדאת, תלויים — מובארק חוסני

עימו. יחד מו
 ישראל את הזהירו מרחיקי-ראות ידידים

מע להחזיק לסאדאת עיזרו ממנה: וביקשו
לש יוכל שבעזרתם הישגים, לו תנו מד!
אפ לז׳נבה. עימו לכו שילטונו. על מור
 לעם גאולה שמביא כמי להופיע לו שרו

הפלסטיני.
וושינג אנשי רק לא היו היועצים בין

 ברונו כמו אירופיים, מדינאים גם אלא טון,
ש *, האוסטרי הקאנצלר המפוכח, קרייסקי

סאדאת. של ידידו הוא
מי. <םון! או ת  ישראל מדינאי בפני פי

 או — בסאדאת לתמוך :הברירה היתה
וי ממנו לסחוט כדי חולשתו את לנצל

 כי נראה מצבו. את יחמירו שאך תורים,
 — השני הקו את לנקוט ההחלטה נתקבלה

כלשהי. החלטה נתקבלה בכלל אם
ב המדיניים״ ״׳החוגים הצליחו השבוע גם

 שימחתם את בקושי אך להסתיר ירושלים
 כי להם נדמה היה קאהיר. מאורעות על

מצ ישראל. על הלחץ להחלשת יביא הדבר
 הפנימיות, בבעיותיה הטרודה חלשה, ריים
חז די ״מיתקפת־שלום״ לפתח יכולה אינה

ישראל. ממשלת את להכניע כדי קה
 כי ברור מוטעה. חשבון שזהו יתכן אך

ה״רה־סכנות. חשבון זהו הארוך בטווח
ה לחומרת ערים האמריקאים יהיו אם

 הלחץ את יגבירו הם במצריים, מאורעות
לצע מייד לגשת ממנה ויתבעו ישראל על

 של יוקרתו את שיעלו משמעותיים, דים
הצ על-פי בז׳נבה הופעה :למשל סאדאת.

סאדאת. של עותיו
ש מרשימה, התקדמות תהיה לא אם
 מן אחד לקרות עלול סאדאת, את תחזק

:השניים
 דיקטטורה ועליית סאדאת נפילת י•

 העלולה פרו־סובייטית, אולי חדשה, צבאית
ומתיחות. אי־ודאות של חדש מצב ליצור
 עצמו, סאדאת על־ידי הקו שינוי י•

חדש. קיצוני קו ונקיטת
 סיכויי־השלום עידן עלול כך, או כך

פיתאומי. לסוף להגיע

במא זו אזהרה השמיע אבנרי אורי *
 (העולם סאדאת?״ למען ״להתפלל מרו
).20.4.76 מיום ,2017 הזה

פרם שחקן
!״מישרד־הביטחון את לקפח ״לא




