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במיבדגה ביותו החשובה הסיעה את זול במחיר לקנות אבשר
במדינה מוקדההשפעה על יד לשים וכר ־ הליכוד של מרכזית

ו11ו1 4ו1|1^|
 במיסדרונות מאבקים שלו המיסחרייס

 כמעט — כזה כוחות מערך השילטון.
 להבטיח יוכל — בשותפים צורך ללא

הליברלית. במיפלגה השליטה את לבעליו
 מידה שמטה אמנם הליברלית המיפלגה

 ביותר החשובה הכלכלית הכוח עמדת את
 בכל שולטת היא אך — מישרד־האוצר —,

 ובמיגוון האחרים, הכלכליים המישרדים
 מי בכירים. כלכליים תפקידים של רחב

 למעשה, שולט, הליברלית במיפלגה ששולט
 ואם הישראלי, המשק מיגזרי בכל כימעט

 ייאלץ אחת, ביד מרוכז זה שילטון יהיה
בו. להתחשב שר־האוצר גם

״לרענן
״

המיפלגה של העובדים איגוד סרני
 עיניהם. למראה נדהמו הליברלית ?

 הובאו גדולות, חומות, מעטפות בתוך
 חדשים חברים של כרטיסים אלפי אליהם

הכר לאיגוד-העובדים. להצטרף המבקשים
 אבן־ שברחוב למישרדים הובאו טיסים

 אלמוני, עסקן על־ידי בתל־אביב גבירול
 המיפ־ בשורות לכן קודם עוד פעיל שהיה
קינן. משה לגה,

 איגוד־העובדים־ לאנשי התברר מהרה עד
 קינן: מאחורי שניצב האיש מי הליברלים

 אמונו איש אלבין, מיקי המיליונר זהו
 אייזנברג, שאול המיסתורי המיליארדר של
 מערכת את רבה בחריצות שטווה ומי

 של הכלכלית האימפריה שבין הקשרים
ה הפוליטית המערכת ובין אייזנברג
).2295 הזה (העולם ישראלית

 החדש המהלך של המאיימת המשמעות
 האיגוד, לעסקני ברורה היתר. אלבין של

 הח״כ רבות שנים מזה עומד שבראשם
 להשתלט מבקש אלבין — רנר צבי הקשיש

 החדשים החברים אלפי שלהם. האיגוד על
 איגוד- בוועידת הכף את להכריע יוכלו

 ,1982 ינואר בחודש שתתקיים העובדים
חדשה. מנהיגות ולבחור

 גם השלכות להיות יכולות כזה למהלך
 בוועידה עצמו. לאיגוד־העובדים מעבר

 שנערכה הליברלית, המיפלגה של האחרונה
 האיגוד של בכוחו כי התברר ,1980 במאי

 בזכות הליברלית. במיפלגה מלכים להמליך
 היה איגוד־העובדים של האיתנה תמיכתו

 על שהשתלט מודעי יצחק השר אז זה
 ניצב עוד כל נמשך בה ושילטונו המיפלגה,

מאחוריו. איגוד־העובדים־הליברלים

עמדת־כוח

 מבקש הנראה, ככל עתה, חברות. ומוכרת
 בעולם יפה שפועל שמה להוכיח אלבין

ה במערכת גם לפעול יכול העסקים,
פוליטית.
 אלבין יצליח אם פשוט: הוא הרעיון
 איגוד־העובדים־הליברלים על להשתלט

 במיפלגה עצמאית עמדת־כוח לו תהיה
 ב- הפנימית הכוחות בחלוקת הליברלית.

 כימעט איגוד־העובדים לסיעת יש מיפלגה
 חשובה סיעה ההצבעה״. מ״מניות 2070!

 שר־התיירות של סיעתו היא במיפלגה אחרת
 .257, שלרשותה שריר, (אברשה) אברהם

 מיקי של אמונו ואיש ידידו הוא שריר
האינטרסים ולמען למענו ניהל וכבר אלבין,

השורות את
 עלולים אלבין של חישזכיו £<ד

*  שבמיס- ההתפקדות פרשת להשתבש. \
 עשרת להביא וחבריו אלבין מבקשים גדתה
 הליברלית למיפלגה חדשים חברים אלפי

 תת־ניצב של שולחנו אל להגיע עלולה
 מחלקת בראש שעומד מי זיגל, בנימין

ישראל. במישטרת הונאה חקירות
 איגוד־ יו״ר פנה לכנסת הבחירות אחרי

 המיפלגה, חברי אל רנר, צבי ח״כ העובדים,
 זו פנייה האיגוד. אל להצטרף בקריאה

 הליברלית המיפלגד. לחברי מכוונת היתד.
עס שני הכללית. ההסתדרות חברי שהם
 ויעקב קינן משה האיגוד, של צעירים קנים
 מנהיגותו על תגר לקרוא החליטו דקל,

 בתוך קבוצות־כוח לעצמם ולגבש רנר, של
לשורותיו. חברים גיוס באמצעות האיגוד,
 קיבל — קינן משה — השניים מן אחד
בלתי-צפוי. ממקור עידוד זריקת לפתע

 ׳השתלשלות את תיאר קינן
הזה״: ״העולם באוזני הדברים
שיי שנינו דקל. ושל שלי היה הרעיון

 איגוד־העובדים־ לסיעת 1969 שנת מאז כים
 אנשים כולם זה שם, ההנהגה הליברלים.

 .74 בן כבר הוא למשל, רנר, מבוגרים.
האיגוד, שורות את לרענן רוצים אנחנו

 סגור להיות יכול אינו שם הפוטנציאל
בפנינו.
 שגם הסתבר לרעיון. הצטרף אלבין מיקי

 מחזיקים אנחנו היום הסתדרות. חבר הוא
 לי ויש שכורה, מכונית שכור, מישרד
 של ומסוף ווקי־טוקי מכשיר עובדים, שבעה

 לגבי השלכות גם לזה שיש ברור מחשב.
הליברלית. המיפלגה

קינן. דברי כאן עד
 למים־ חדשים חברים גיוס היתה השיטה

 ולאיגוד-העובדים־הליברלים הליברלית, לגד,
 כשבועיים לפני הובאו כך זו. שבמיפלגה

 הוחתמו שעליהם כרטיסים אלפי כמה
 האירגון מחלקת יו״ר אל החדשים החברים

 ויומיים קולם, אלי ד.ח״כ המיפלגה, של
 למישרדי הכרטיסים הובאו מכן לאחר

איגוד־העובדים.

 שלפתע החדשים, החברים אלפי הם מי
 מיקי המיפלגה? של קיסמה את גילו

 אלינו ״פנו כך: הזה להעולס אמר אלבין
 להם שנעזור ומקומות סניפים מיני מכל

 מרכזים אלינו שפנו האנשים איתם. ונלך
 מאוד הרבה של הארץ, רחבי מכל פניות

אנשים.״

איזו״
מיפלגה?״

 כמד. לבדוק ניתן הזה העולם כתב ■1
 החדשים החברים של הכרטיסים מן *

 שלה. ולאיגוד-העובדים למיפלגה שהצטרפו
 המעלות חמורות, תוצאות העלתה הבדיקה

זיופים. של חשד
 כרמה היא החדשות החברות אחת •
 כאשר ביפו. יפת ברחוב המתגוררת לוי,

 הצטרפה אם הזה העולם על־ידי נשאלה
ב לוי ברטה פרצה הליברלית למיפלגה

 המיפלגה מיפלגה? ״איזו ואמרח: צחוק,
 הובא ״בחתימת־ידה״ כרטיס ״1 הרילברלית

קינן. משה על־ידי המיפלגה למישרדי

ם אגוד די ב עו ם ה רלי ב הלי
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אחז שחם שניים
הצבעה ומניות

 שיטת היטב ידועה העסקים עולם ף
 על להשתלט די לעתים ״המנוף״: *

 אחת, בחברה שליטה שמקנה מניות חבילת
 לקנות זו חברה ובאמצעות יחסית, קטנה

יותר. גדולות בחברות קבוצות־מניות
לקבו או אחד, לאדם מאפשרת זו שיטה

הש באמצעות להשתלט אנשי־עסקים צת
 המשק, מן נכבדים •נתחים על קטנה קעה

 חברה בעלי אלא אינם לכאורה כאשר
ולא־חשובה. קטנה

ה למיליונר גם היטב ידועה זו שיטה
 עצמו הוא אלבין. מיקי והחייכן )37( צעיר

 בסכום רכש כאשר מכבר, לא בה השתמש
 והפך פיריון, בשם ״רדומה״ חברה מגוחך
 המגלגלת גדולה השקעות לחברת אותה

קונה בבורסה, לירות של רבים מיליונים

יצחק באותו מדובר איגוד־העוב־ ■למזכירות
וגם זהה, האב שם הגיעו דים־הליברליס

האיש של מיקצועו המיקריס בשני הזנו. יצחק של שמו את הנושאים טפסים שני

 בבת־ים. 51 וייצנזן ברחוב המתגורר הזט,
 הכרטיסים באחד זהה. תעודת־הזהות מיספר

״אחזקה״. עובד הוא ובשני .צבעי״
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