
 שני בחסות והציונות, השדמה אוץ־ישואל בשם עסקים עושים איו
־־ ואש־הממשלה שר ויועץ סגו־שו וומטנ״דרשעבג משומשים קצינים

 עסקים בעשיית מצליחים
?1984 בשנת \*בישראל

 הרעיונות את מאמצים ראשית
 גאולת־ ,השלמה ארץ־ישראל הבאים:
 הארץ, יישוב נוכרים, מידי האדמה
 הגולה יהדות בין הקשר הידוק

 על ציונות — בקיצור וארץ־הקודש.
 אחת. רגל(ימנית)
לוקחים:

 ששמם גבוהות, בדרגות קציני־צבא
 למרחקים, יצא כבר

 פופולארי, רמטכ״ל(מיל׳)
מיפלגת של קטנים עסקנים

השילטון,
ממולחים. אדמות סוחרי

 הגורמים עם מתכתבים אחר־כך
 מתרגמים התשובות את המתאימים.

 עותקים, באלפי ומצלמים לאנגלית
 ברחבי־העולם. היהודים בקרב ומפיצים
 הציבעוניים דפי־המידע את מתבלים
 ראשוני בכיתבי מהתנ״ך, בפסוקים
 יפהפיים, ובצילומי־נוף הציונות

הכספים. באיסוף ומתחילים
מראש. מובטחת ההצלחה

לא! וכלל כלל דימיוני? נשמע
יהודים זוכים אלה ימים בעצם

 אירופה בדרום־אפריקה, עתירי־ממון
 של בביקור האמריקאית, והיבשת
 בשורה ובפיהם חשובים שליחים

מארץ־הקודש.
 את דיגלה על שחרתה חרשה חברה

 ארץ־ישראל מפת מגן־דויד, סמל
 הבירה עיר את בשמה ומזכירה השלמה

 קרקעות לרכישה מציעה הניצחית,
הקו־הירוק. צירי משני בארץ־ישראל,

 מעלעלים העשירים היהודים
 של מהחתימות מתרשמים בניירת,

 במיפעל, התומכים מימסד אנשי
ומתפתים!

פד/גב׳ ב־ לתעודה וזאת

̂י יוזוזי־ס

לחברת דולרים ■טלדמ״ה סך שי.ם
 בהגשמת סיוע לשם בע״מ ידרטלים יד

 אדמות רכישת של הקדושה הממרה
 וגאו־לתן יהודים ידי על ישראל אי״ן
 כל בכישנאמד״ביאת נוכרים. מידי

 אתננה לך רואה אתה אשד הארץ
י״ג־ט״ו ת^בדאעולם״ עד ולזרעך
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עצמות־ לרמ׳ח זכר

לאב שהבטיחה הגבורה, מצוטטת בהמשך האדם.
נוע שהתעודה למרות ארץ־ישראל. את ולזרעו רהם

קשה. לשון שגיאת בה מצויה אנגלית, לדוברי דה
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שמיר. יצחק ראש-הממשלה את אישי, באופן בעניין, עידכן ואף ירושלים

 את יעשו שמא או בפח יפלו הם האם
חייהם? עיסקת

 אחרת רשימה
* להרל *

נירו החברות רשם מישרדי ך*
 של יחסית חדש תיק מונח ,שלים̂ 

 יולי חודש בתחילת שנוסדה חברה,
בע״מ. ירושלים יד שמה שעבר.

 שכתובת שניים, אותה הקימו
 ושמואל פיכמן דב חיפה. היא מגוריהם

עינב. (״שמואליק״)
 בניירת שנוסחה כפי החברה, מטרת

 רכישת, עיסקי בכל לעסוק הרישמית:
ומכירת־קרקעות. קניית

 אותם על־פי אוגוסט, חודש בסוף
מנהל״החברה. עינב מונה רישומים,

 אסיפה התכנסה בנובמבר 21 ב־
 אסיפה באותה מן״המניין. שלא כללית

 המניות, על הבעלות הרכב שונה
 שאף חדשים, אנשים ארבעה וצורפו
מנהליה. התמנו

 שאול סנדרמן, ראובן הם הארבעה
 ואלוף־מישנה טננהויז טובה פיכמן,
 לרב רק אך שחם, זאב(״זוניק׳׳) (מיל׳)
 חתימה זכות הותרה ולעינב פיכמן

משותפת.
 אלא לפגם. טעם כל בכך אין לכאורה

 העתק לראות זכו בחו׳׳ל שהיהודים
 מחודש ירושלים יד חברת של מצולם

 אחרת, רשימה מופיעה ובה ספטמבר,
כמה. פי מרשימה

 כוללת גלופה) (ראה זו רשימה
 וארבעה מועצת־מנהלים חברי תישעה

ייעוץ. תפקידי בעלי
 האישים את כוללת הרשימה

הבאים:
 המוגדר — יגורי אם״ .1

 חברות מנהל ח׳׳ב, (מיל׳), כ״אל׳׳ט
 שכחו התזכיר מביני בינלאומי״.

 נכשל ד״ש, ח״ב לשעבר שיגורי,
 בראשה עמד שהוא עצמאית, ברשימה
 הוא פירסומו את האחרונות. בבחירות

 המצרי בשבי שבילה אחרי קיבל
יום־הכיפורים. במילחמת

 — שחם (״זוניק״) זאם .2
 מנהל (מיל׳), כ״אלוף־מישנה המוגדר
 הסוכנות של המנהיגות מחלקת

היהודית".
 המוגדר — רענן יוסן? .3

 קרקעות לרכישת מומחה כ״עורך־דין,
ערביות".
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ליהודים. הקרקעות מכירת לצורך

 המפורסם השבוי אסף, 1*1111
הכיפו יום ממילחמת 1111

ח״כ. בתואר בתזכיר מופיע רים,
110


