
; המימשל של נדוסקציונו ״
 אילץ הוא 60רו־ שנות בתחילת מהגדה. צאן ראשי לייבא לו המתיר

במימסד. קשריו את מנצל כשהוא ננימו, לסחור בדרום הבדווים את

ך־־־־־־־־־־־--------------------------------

 לו יצא כבר 60וד שנות בתחילת
 אילץ הוא בעל־אגרוף. של שם
 מסד סכום לו לשלם הבדווים את
 להפשיך כדי ראש כל עבור יים

 הזה העולם אדמות. באותן ולרעות
ב שער כתבת לכך הקדיש אף

 ).1305 תזה (העולם 1962 שנת
הצ הצבאי המימשל עם בשיתוף

 לאלץ וגם להתעשר גם סעדון ליח
 מפא״י, עבור להצביע השבטים את
 לבדוק שיטות למצוא הצליח וגם
 בבחירות מפא״י עבור הצביע מי

לא. ומי
 המימשל עם גם הסתכסד סעדון

ה אך הבדווים. עם וגם הצבאי
 ואף בכבוד אליו התייחסו בדווים
כ לשמש לא-אחת, אותו. הזמינו

שבטים. בין בסיכסוכים בורר
 לומר: נהג מאור־יהודה האיש
 ב־ דבר שם זה סעדון ״אליהו
 עצמו.״ בפגי מוסד זה מפא״י.

 ומדבר. הוא מה על ידע והוא
וקולות קבלן רק היה לא הוא

 בחסד. ונואם איש-אגרוף עדתי,
מדי של הנאמן המבצע היה הוא
 אחרי בן־גוריון. שלו, הבוס ניות

 ב־ בחיפה, סאליב ואדי מאורעות
 שם ההפגנות שבעיקבות ,1958

וההס המיפלגה מועדוני ניזוקו
 מאור- מתנדבים לקח הוא תדרות,
 לצפון נסיעתם את מימן יהודה,
הפגועים. המיבנים את ושיפץ
 ארצית כמעט להכרה זכה הוא
 התכנסה שבה המפורסמת, בשבת

פינ הדחת על והחליטה המיפלגה
לבון. חס

 עסק בתקופת שר־הביטחון לבון,
ב כך. בעיקבות התפטר הביש,
 דרש הוא 60ה־ שנות תחילת

כ שמו את שיטהר מבן־גוריון
ב לפעולה ההוראה למתן קשור

 לסערה שגרמה דרישתו, מצריים.
 ולמתיחות חסרת־תקדים פוליטית

להד הביאה בן-גוריון, ובין בינו
 מתפקיד המיפלגה, בלחץ חתו,

גרמה ההדחה ההסתדרות. מזכיר

ביו עזה ציבורית לסערת־רוחות
 ביי־ ברחוב אוהל אולם מול תר.

 בית היום, — בתל־אביב לינסון
 נגד סטודנטים הפגינו ארלוזורוב,

 סעדון את שלח בן־גוריון ההדחה.
 רב בכוח פיזרו והם אנשיו ואת
המפגינים. את

ה התחזק זו פעולה בעיקבות
 הוא והמיפלגה. סעדון בין קשר
 נכנס שהוא בגאווה לספר נהג

 השרים כל ללישכות בחופשיות
 בביתו אותו. בודק אינו ואיש
צילו של עשיר ארביץ ערך הוא
 המים- מנהיגי עם משותפים מים
 ל- נאמן נשאר סעדץ אך לגה.

 כאשר לבן־גוריון. ולא מפא״י,
 ,1965ב־ ממפא״י, בן-גוריץ פרש

 סעדון נשאר רפ״י, את והקים
פרש. ולא במפא״י,
 העולם עם סעדון של עסקיו

 מיל- בעיקבות נפסקו לא הערבי
 לייצא התחיל הוא .1967 חמת

 דיירת, לעבר תנובה של ביצים
 ביצים שאלה גילה שמישהו עד

נפסק. והייצוא ישראליות
שו ירדנים עם קשריו בעיקבות

הי על בכיר קצין לו סיפר נים
 בטול־כרם. זהב מטמון של מצאותו

 מתושב השטח את קנה סעדון
 והחל מחו״ל ציוד הביא המקום,
 מלבד ).1712 הזה (העולם לחפור

 הוא ולרווחים לחפירה שותפיו
 באותה לממשלה. רבע לתת נאלץ

 הוא אם איש ידע לא תקופה
 שנים אחרי במקום. זהב מצא
 שהוא חשש, ללא סיפר, הוא

זהב. הרבה מצא
 מ־ האיש של הגדולה תאוותו

 אצלו הפכה לעסקים אור־יהודה
לפרו רעיונות שפע הוא למחלה.
מקו מיסחר, תיירות, של ייקטים

 הוא בנייה. ועיסקי בילוי מות
 הקמתה, עם ימית לעיר לרדת עמד
והת מפואר, אמריקאי ברכב נסע
הרב. ברכושו גאה

 מעריציס
ושוגאיס

 ושי- השנים שחלפו ככל ך ^
 במפא״י הקולות רכישת טות
 ב־ צורו היה לא שוב השתנו,
 כאיש מוכר היה גם הוא סעדון.
 בשנות שרכש ומחוספס גם אלים,

 כל לא אוייבים. מעט לא חייו
 כל לא לפניו. נפתחו הדלתות

להשיג. הצליח הוא שרצה רישיון
 להתדיין החל הוא מותו לפני

 הספארי, מול רמת־גן. עיריית עם
 רצה העיר, של הירוקה הריאה
ש לבלוקים, מיפעל להקים סעדון

 חמור, סביבתי זיהום יוצר היה
למנוע ניסתה רמת־גן ועיריית

 בתחילת מיפלגתית באסיפה נואס סעדון אליהועדת״ עסקן
נאמן, עדתי עסקן היה הוא .60ה־ שנות

תמיד שנאמרו לדבריו, בן־גוריון. של לפועל ומוציא קבלן־קולות
ר־חנ^רדדרז

זאת.
 ואב למרים נשוי היה סעדץ
 איש־ שהיה למרות ילדים. לארבעה

ל רב זמן הקדיש הוא מישפחה,
 מחוץ ולעסקים ציבוריים עניינים

לבית.
 לפעולתו נרדף שם הפך סעדון

ו אותו שאהבו היו האיש. של
 טובות בזכות והכל אותו. העריצו

 מהלוואות, החל להם. עשה שהוא
 ועד ודיור עבודה סידור דרך

הפ בדרכו שעמדו אחרים, חתונה.
 האחרונות ובשנים ליריביו, כו
ב לחיוב, תמיד שמו הוזכר לא

 תל-אביב. שליד הקטנה עיירה
 הוא האחרונות, מהשנתיים בחלק

במקום. כלל התגורר לא
 לתת החלו ומחלתו גופו מימדי

 ל־ נזקק הוא אותותיהם. את בו
 מ- ויוצא נכנס והיה מקל-הליכה,

שבריאו למרות אך בית־החולים.
 לא הוא בו, לבגוד התחילה תו

כ שלו. האידיאולוגיה את שכח
 ב־ למישרד-הפנים פעם בא אשר

 שם וראה בתל־אביב, שלום מיגדל
 הממונה נגד המפגינים צעירים

 קניג, ישראל הצפץ, מחוז על
 הוא הגליל, לערביי יחסו בגין
במקלו. נאמנה בהם הכה

 פורסמו שבו ביום נפטר סעדון
 טבח לעניין ועדת־החקירה מסקנות

הוא ובשאתילא. בצברה הפליטים

 הרימון הטלת לפני יום נקבר
 בירושלים. שלום־עכשיו מפגיני על

 לתקופה. לחלוטין זר היה הוא
ה המיסגרות אחר, היה השילטון
העס צורת וגם השתנו פוליטיות

 הצליח לא הוא הפוליטית. קנות
 שצמחה החדשה בחברה להשתלב

 קבלני־ האחרון. בעשור בארץ
ו טובים או היו עדתיים קולות

 מילאו שלא או ממנו מוכשרים
מ אנשי־עסקים גם תפקיד. יותר

בצי בעלי־קשרים ממנו. מולחים
ב מקומו. את תפסו הערבי, בור
זקו היו לא הירוקה הסיירת עידן
ה עם עסקים לעשיית לו קים

בנגב. בדווים
 יצא סעדון של ההלוויה מסע
 לפני שעה רבע אור־יהודה. ממרכז
 שומם. המקום היה היה המועד
 המקום, תושבי באו טיפין טיפין

מכ ובעיקר מישפחה, ובני חברים
 שחלקם יוצאי־לוב, מקהילת ריו
 פוליטית מבחינה איתו חלוק היה

 אפילו היה לא האחרונות. בשנים
 ה- באחד מפא״י, של אחד נציג

 לקבר הובא סעדון שלה. גילגולים
נר לא שם וגם בקריית־שאול רה
 רק הקודם. מהשילטון איש אה

ה פועלו על דיברו מלוב חבריו
 סעדון במחלוקת. השנוי ציבורי

 אך ,55 צעיר, בגיל אמנם נפטר
פזמן. פתה ייצג שהוא התקופה

(מ מריס האלמנהעצובה הלוו״ה
מיש־ וקחבי ימין)

של הרענן קיברו על זרים מניחים (למעלה) פחה

 וחברים קחבי־מישפחה באו להלווייתו סעדון. אליהו
 הציבורית, מפעילותו סעדון את שהכירו לוב, יוצאי

בהלווייה. השתתף בבכי, שמרר אחד, דרוזי רק אך
3 ■ו■■■!■■■...............ו■■■■! ■■■ו 1 _


