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 ״עודד״. את ייצג אלגרבלי יונה. — וירשובסקי קיצוני. נץ היה זורע •
 שלא משום לרסיסים התרסקה ד״ש דיסקונט. בנק את — טולקובסקי

ישראל. מדינת של החשובים הנושאים על משמעותי דבר שום לומר יכלה
לה שיש מפלגה ולא כסא שרצו ״אישים״ בין נוחיות של ברית היתה היא

פוליטית. תכנית
 יונה. — לוינסון קיצוני. נץ הוא המושבים, תנועת מזכיר נחמקין, אריק •

 שסירבה ״כור״ את — גביש המקצועי. האיגוד את מייצג קיסר ישראל
 מבקשי ״אישים״ בין ברית זוהי שביתה. יום חצי עבור לפועליה לשלם

 ד״ש שהיא: כמות אותה ומציגה העבודה מפלגת על המשתלטת כסאות,
 חשוב. נושא בשום משמעותי דבר שום לומר יכולה שאינה מפלגה חדשה,

ד״ש. של כסופה יהיה סופה
 ד״ש. למען כשהצביעו שטעו היום יודעים אנשים אלף מאתיים
החדשה! ד״ש עבור ויצביעו הטעות על יחזרו מהם כמה

ם אנו עי צי ה! מ ב טי רנ ט ל א
 החשובים. הנושאים בכל ברורה פוליטית תכנית יש לשל״י

אישים. בין רופפת ברית אינה של״י
אלינו. הצטרפו הטעות. על תחזרו אל
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 מקום לבל שהולכת הנעל את מצאנו אמיתית... ספורט נעל כשחיפשנו
בערב, לריצה או כדורסל למשחק הטניס, למגרש ^

לעבודה... ואפילו לטיול לדיסקוטק, הספר, לבית

 ובעיצוב במחיר תחרות ללא נעל
 וגמישות בחוזק המצטיינת הנעל

 ממך נפרד בלתי חלק שתהפוך הנעל
הראשון מהמבט שלך הנעל
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 לביצוע כארי נלחם היד, פת שהשר כן
ההמלצות.

 בדולרים, מיליונר הוא אייזנברג אולם
 מזד, וחוץ לפניו, ראש מרכין שפת דבר
 מוכן פת וגירעון בסביון. פת של שכן הוא

 על דברים, הרבה שכניו למען לעשות
המסים. משלם חשבון

לכו חמורה בנזיפה פת התחיל בישיבה
 את שמרמים לחשוף שהעז המיכתב, תב

 כספים ממנה להוציא ושמנסים המדינה
 כי מאנשיו דרש פת מפוקפקות. בדרבים
 ההלוואה את ולשאולי לאייזנברג יאשרו

וד,קייט הווילות לשיפוצי מבקשים שהם
 ראשי מתעקשים מדוע הבין ולא ,נה

ל בניגוד הוא הדבר כי לטעון המישרד
 יכול הוא כי סוף־סוף תפס כאשר חוק.

מלו הקמת במיסגרת רק הלוואות לאשר
 הכספים כי החלטה לרשום הורד, נות,

הל חשבון על ולשאולי לאייזנברג ינתנו
, וואה ה ד י ת הי באחד המישרד שיתן ע
להקים! רוצים שהם למלון מים

 את רשמו אך נדהמו, המישרד ראשי
 לצד עדים שהיו מהם, כמד, ההחלטה.

 כי להוסיף הציעו זו, החלטה של הפלילי
 המישפ־ היועץ לאישור כפופה ההחלטה

לתו להסכים נאלץ ופת המישרד, של טי
זו. ספת

 שהוחל למלונות מלווה התיירות מישרד
ונמ התוכנית שאושרה אחרי בהקמתם,

 ומדיניות- המשק לצורכי מתאימה צאה
 על מיפרעות לתת ייתכן לא המישרד.

 התחילו שטרם למלון הלוואות, חשבון
 הקמתו כי לכל ברור ואשר בו, לדון

הו זאת בכל למדיניות-המישרד. מנוגדת
הח את ולבצע פרוטוקול לרשום פת רד,

וחוק. נוהל לכל המנוגדת לטתו,
צב  בק

״ של פו מ ט ״
העוב פת על השפיעה כי תכן *■>

 האדונים גם נכחו בישיבה כי דה
 המיפלגה מראשי תיכון, ודן הלוי שלמה

 כיו- פת על-ידי מונה תיכון הליברלית.
 ופיתוח שיכון חברת של שב־ראש-בשכר

ל מישרד בעלי הם השניים הממשלתית.
 איי- לקבוצת מייעצים והם כלכלי, ייעוץ

 מ־ הלוואה הוצאת בעיסקת זנברג־שאולי
והתיירות. התעשייה מישרד
 מישרדו: לעובדי פת הוכיח אחד דבר
 בסביון, שכניו גם שהם מיליונרים, למען

לחוק. בניגוד לפעול מהסס הוא אין
 מינויו בפרשת נתן לכך נוספת הוכחה

 כיו״ר לייטרסדורף, טומי האדריכל של
 זו פרשה לתיירות. הממשלתית החברה

 הזה העולם על־ידי לראשונה פורסמה
 מטפל החל שהארץ לפני רב זמן ),2188(

 תוב־ הכינו ומישדדו לייטרסדורף בה.
שהחב לאתרי־תיירות, רבות ניות־בנייה

במי משתתפת לתיירות הממשלתית רה
 מממנת לראשונה כאן שפורסם כפי מונן.

 מרכז-תיירות הקמת היתר, בין החברה,
 לייטרם־ על-ידי שתוכנן במעלה־אדומים,

 של שכן במיקרה, הוא, לייטרסדורף דורף.
בסביון. פת גידעון

 לייטרסדורף כי לי נמסר אלה בימים
 ב־ מרינה להקמת תוכנית הכינו ומישרדו

ל הממשלתית שהחברה תוכנית — נדריה
 ניגוד־אינטר- במימונה. משתתפת תיירות

 לתת המוכן פת, את מבהיל אינו זה סים
 נוהל לכל בניגוד טובות־הנאה לשכניו
תקין. ציבורי
 פת. גירעון דואג לשכניו רק לא אולם

 האמריקאי היהלומן של בתו בעל הוא פת
 במחסני-הקירור שותף שהוא פיקל, קרול
 אלה מחסנים בורנשטיין. משה של טמפו

ב הקפוא הבשר מרבית את מאחסנים
מדינה.
 מילחמד, פת ניהל חודשים כמה לפני
להק שביקש החקלאי, המרכז נגד עיקשת

 למנוע כדי הקפוא, הבשר יבוא את טין
 נל- פת המשקים. של משק־העופות חיסול
הק הבשר יבוא המשד בעד כארי נלחם

 לעובדה ער להיות מבלי כקודם, פוא
 חותנו, של לאינטרסים תורם הוא שבכך

הב מאוחסן שבהם מחסני-הקירור בעל
 יבוא- את יצמצמו שאם ברור הקפוא. שר

 למחסני- פחות הממשלה תשלם הבשר,
 מיש- שותפה שבהם טמפו, של הקירור

פת. פחת
 כי אלה בפרשיות מראה פת גירעון

 הכל כי החליט בממשלה, עמיתיו כמו הוא,
 ממעשים איכפת לא לציבור וכי מותר

השילטון. מן המערד הורד שבגללם
!■ לכיב יגאל
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