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הב<תה! הח<<ל<ם את הזזזק־ו

 אקרלינג עופר * אלברשטיין חוה * גפן יהונתן
 מיקי * ברוזה דייויד * בנזין להקת * בגר מני *

 דני * חנוך שלום * גרוניך שלמה * גבריאלוב
 דני * קראום שמוליק * סיני אריק * ליטאני

* תיסלם להקת * רובם

גבול״ ״יש למען ישראל אומני מופע
אכזיב בפרק

 28.9.83ה־ רביעי, ביום יתקיים
18.00 בשעה השערים פתיחת

שקל. 300 - האירוע הוצאות לכיסוי תרומה

פלטשר לאה
ומלפות־יופי דוגמניות״צמרת של מורתם
על מודיעה

 קורס פתיחת
אופנה־צילום לדוגמנות

 ואינטליגנטית, נאה תמירה, הינך אם רק
 הנ״ל לקורס תתקבלי

 לתעסוקה. הבוגרות להכוונת משרד האולפן ליד
אופנה. תצוגות אירגון
ת״א. ,50 גגירול אבן ,03'267682 טלפני ראיון לקביעת

 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

זידמן מרדכי רד״
רשפים הוצאת

למנדעהז דחוף זקוק

דזתלדזז1£
ביממה שעות 24 לשרותך
03־62282$ .623311

בלבד אשראי כרטיסי לבטלי

במדינה
)9 מעמוד (המשך

 הודיע שינמן ממיזרח־ירושליס. פניות
 הישראלים כי שם פלסטיניים לפעילים

 — לרישיון לדאוג עצמם על קיבלו
 לא הישראלים שחר. לו היה שלא דבר
 להם היה לא כי רשיון, לבקש כלל יכלו

ולאן. מניין לצעוד, היה אמור מי מושג
 בארץ דיפלומטים קיבלו זמן באותו

 שהתעניינו מממשלותיהם, שאלות
 בינלאומיים אישים וכמה במיצעד,

פרטים. לקבל ביקשו
 במהלך הסתיימה כולה הפרשה

 ספק אין שר־הפנים. של פשוט
 תוכניותיו על ידעו ששרותי־הביטחון

 לו המתין ארצה, כשהגיע שינמן. של
 עוכב הוא מישרד״הפנים. של צו

וגורש. בנמל־התעופה
 להתקשר הספיק עוד כן לפני
 צמל, לאה לעורכת־הדין בטלפון

 יכלה לא היא מצפן. לחוגי המקורבת
להושיע.

 ועימו שבא, כלעומת יצא שינמן
המיצעד. נעלם

סביון
ירוקה לחגורה ירוק אזר

 ור0רום6ה את העדיסו הם
אלוף-המישגה. על-סגי

 אייזנברג קונצרן צוייר אחת לא
 חובק־עולם. רב־זרועות, כתמנון

 כלל, בדרך הרשימו, לא אלה תיאורים
 שאול של הסביוניים שכניו את

 כספו את שעשה המיליונר אייזנברג,
 כמעט שאייזנברג משום אולי ביפאן.
 שלו הגדולה בווילה נמצא שאינו
לתל־אביב. ממיזרח הגנים בפרבר
 שם נישא שעבר בשבוע אך

בסביון, כל בפי אייזנברג
מעניינת. קרקעות עיסקת הסיבה:
 אפריקה־ ההשקעות לחברת

 2695,סביון, את שבנתה החברה ישראל,
 סביון, משתלות בשם חברה ממניות

 מסביב רבים שטחים בבעלותה אשר
 74 יתר עצמה. בסביון וגם לסביון

 סביון משתלות מניות של האחוזים
 משקיעים בידי לאחרונה, עד היו,

מדרום־אפריקה.
 בעלי נקראו חודשים כשלושה לפני
 לאסיפה סביון משתלות של המניות
 התברר שבה הכלל, מן יוצאת כללית,

 מניות את רכשה אייזנברג קבוצת כי
 , והשת־ הדרום־אפריקאיים, המשקיעים

החברה. על למעשה, לטה
 הדירקטורים מחמשת ארבעה

 של חתנו ביניהם בחדשים, הוחלפו
 בתו בעל זוכוביצקי, יונתן אייזנברג,

 אחד מינצר, יצחק ועורד־הדין אסתר,
אייזנברג. של המישפטיים היועצים

 רכישת ומבוקר. איטי פיתוח
 סביון משתלות של המניות רוב

 רק לא באה אייזנברג קבוצת על־ידי
 המיעוט מניות לבעלי כהפתעה

 800 של לרובן גם אלא והדירקטורים,
בסביון. המישפחות

 הבחירות ערב קיבלה, סביון
 של מעמד ,1973 של המוניציפאליות

 הוצגה ,1978 בבחירות וגם אז, מועצה.
 מקובלת שהיתה בלבד, אחת רשימה

 וכך סביון, של הבוחרים 2000 על
 על־ידי למעשה ראש־המועצה נקבע

הבחירות. לפני עוד התושבים
 הראשונות הקאדנציות שתי במשך

 שימש סביון, מועצת של האלה
 שריון מג״ד לשם, טוביה בתפקיד
 צורך ״יש לפרוש. החליט עתה לשעבר.

אמר. ציבורי,״ בתפקיד ברוטאציה
 בשעתו, נקשר, לשם של שמו
 המועצה. שהגישה חשוב בבג״ץ

 חקלאית קרקע לשמירת הוועדה
 לסביון מסביב הקרקעות את הפשירה
 טענה פרוור־העשירים ומועצת לבנייה,

 לחגורה סביב מאסיבית בנייה כי מייד
בסביון. תיפגע היישוב של הירוקה

 מאסיבית ובנייה התקבל הטיעון
התאפשרה. לא סביון סביב

 וראש־מועצה חדשה מועצה אך
 יעדי לשינוי לפעול יכולים חדש

התע גברה לכן סביון. סביב הקרקע
 לראשות במועמדים הסביוניים ניינות

המועצה.

 לבחירה עצמם הציגו שניים
 מובטחת היתה ולזוכה מוקדמת,

 לבית, מבית עברו הם המועצה. ראשות
לבחירתם. לובינג ועשו כרוזים חילקו

 (לגיאוגרפיה) פרופסור השניים:
 העברית, האוניברסיטה איש שנן, לסלי

 בר־עם. יהושע (מיל׳) ואלוף־מישנה
 בן הוא בסביון. מוכרת דמות הוא שנן
 היה מדרום־אפריקה, ארצה שעלה 62

 לשעבר סביון, ממיסדי קיבוץ, חבר
 במישרד־ קרקע שימור מהנדס

העו הבנק יועץ ולאחרונה החקלאות
 במיזרח מיפעלי־פיתוח בתיכנון למי

הרחוק.
 הספיק שבהן בסביון, שנים 27 אחרי

 המקומי שבט־הצופים את להקים גם
 היה המקומית, אגודת־הספורט את וגם

 איטי ״פיתוח חד־משמעי: במצעו הדגש
 סביון, תושבי לצורכי בהתאם ומבוקר,

כלכליות.״ חברות לצרכי בהתאם ולא
 בר־עם, יהושע היה השני המועמד

 הצבאי שתפקידו (מיל׳), אלוף־מישנה
 הוא בתורכיה. צבאי נספח היה האחרון
 בבית שנתיים, רק בסביון מתגורר

שכור.
 ממועט־ התלהבו כל-כך לא בסביון

 עוד מה הגימלאי. הקצין של דותו
מאיר היה הנלהבים מתומכיו שאחד
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אייזנברג בעל-קרקעות
אחד חתן ועוד אחד חתן

 שאול מחתני אחד עוד רוזנפלד,
 ׳ אייזנברג, עדית. בתו בעל אייזנברג,

 במשתלות השליטה את רכש כזכור,
 1 לנסות שאפשר השטחים בעלת סביון,
לבנייה. הפשרתם את ולבקש

 באסיפת מציע. שהיה הלוואי •
 אנשי היססו לא הבחירות ערב תושבים

 הוא אם ישירות בר־עם את שאלו סביון,
 האסיפה, יו״ר כי אם לאייזנברג. מקורב

 מי גורני, אוריאל הצמרת עורר־דין
 ] מישרה־ של המישפטי היועץ שהיה

 הניח ולא ממקומו קפץ הביטחון,
 אישיות הן (״הבחירות לענות לבר־עם
 שמח רלוונטית!״), אינה והשאלה
 ״אמרו להבהיר: האסיפה, אחרי בר־עם,

 של החברות באחת עובד כאילו שאני
 יי עבודה, לי מציע היה הוא אם אייזנברג.

 הוסיף ברצון,״ נענה הייתי
 הציע לא שהוא ״אלא בבדיחות־הדעת.

 ואיני איתו, נפגשתי לא מעולם לי.
אותו.״ מכיר

 של חתנו רוזנפלד, עם שלו הקשר
 חינוכיות בנסיבות נוצר אייזנברג,

 באותה לומדים השניים ילדי לגמרי:
1 המקומי. בבית״הספר הכיתה
 נערכו והבחירות שכך השמועות גל

ברגיעה.
 { שנן, לסלי מוחץ, ברוב בהן, זכה
 סביון של הבא ראש־המועצה שיהיה
 1_ הדאגה יהיה פעילותו ממוקדי ואחד

החקלאית. הקרקע לאי־הפשרת
 1 בקבוצת עובד אינו הוא גם

 על ספר שכתב ובארם אייזנברג,
 לכך ידאג בנגב, העתיקה החקלאות

חקלאית. תישאר חקלאית שאדמה
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