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 עורר — שודרצברג יוסף .4
דיו•
 כ־ מוגדר — נטר משה .5

באוני לכלכלה מרצה ״רואה־חשבון,
חיפה״. ברסיטת

 כ״מנהל המוגדר — פיכמן דב .6
בישראל". חברות

 ״מנהל — סיכמן ש׳ שאול .7
 בעבר עבד הוא בינלאומי״. חברות
 נמצא הוא ועתה בארץ, כקבלן

בדרום־אפריקה.
 .מוגדר — עינב שמואל .8

 ומומחה בישראל, חברות כ״מנהל
להתיישבות".

 אף מוגדר — סנדרמן ראובן .9
 ואיש ישראלי חברות כ״מנהל הוא

לשעבר". הביטחון שירותי
 הייעוץ תפקידי בעלי רשימת

יותר. מרשימה
 — איתן (.רסול״) רפאל .1
 בדרגתו רק החברה מזכיר הגדיר אותו

האחרונה. הצבאית
 .מהנדס — פיזנטי דיויד .2

חב״ד״. איש מחשבים,
 כ.מנהל מוגדר — הלפרן עדי .3

 יכלו מעלליו על יחסי־ציבור", מחלקת
 בגיליון ללמוד הזה העולם קוראי
.15.2.84 מיום
 מוגדר — נחמיאס אהרון .4

 שירותי ואיש ל״פ, מחלקת כ.מנהל
בעבר". הביטחון

 את העלתה הזה העולם חקירת
 שכתובתה החברה לגבי הבאים הפרטים
בחיפה. 42 המגינים רחוב היא הרשומה

 מדרום־ עתירי־ממון יהודים קבוצת
 את יזמה וארצות־הברית, אפריקה

 החברה שחתמה בחוזה החברה. הקמת
קר בעלי קרמאן, מישפחת בני עם

 שהעתקו דמון באיזור ערביים קעות
 מצויץ הזה, העולם בידי מצוי

 של קבוצה מייצגים החברה שמנהלי
דרום־אפריקאיים. אזרחים
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מגן־דויד. בתוף השלמה ארץ־ישראל ומפת רב־המשמעות החברה יועצים או החברה של כחברי־מועצת״המנהלים שמשמשים חשובים,
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ערבים. כלומר מזרים, הקרקע רכישת חברת יועצי עם
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רישמי. במיכתב תוכניתם על היזמים את בירך

 קניית השלימה לא עדיין החברה
 מתכוונת היא בגליל. דונאם אלף

 לא שעדיין אדמות אלה, חלקות למכור
 חלוקה כלומר — פרצלציה עברו

ברחבי־העולם. לחלקות,
 הצלחה איחולי

מדקל ^
 לארץ באו 1983 שנת סיןז ך*

 מרכז חבר הלפרן, מחדל. *■היזמים
 רוני חרות ח״כ של הנאמן וידידו חרות

היש ולחבריהם להם ערך מילוא,
במיש־ ממושר היכרות מסע ראליים

 לקרוא יכולים מעבר־לים יהודים
 יועץ פורת, אורי של עידודו את

 את תיקשורת, לענייני ראש־הממשלה
 התחיה, ח״כ של מקרב־לב הברכות

 דיווחים גם שביקשה כהן גאולה
 קרקע מכירת התקדמות על בעתיד

 וכמובן בגולה, ליהודים בארץ־ישראל
 דקל. מיכאל של הארוך מיכתבו את

 מידי האדמה מכיבוש התלהב סגן־השר
 שהוא רב, בסיפוק וסיפר ערבים
 שמיד יצחק ראש־הממשלה, את עידכן

 את הביע דקל, על־פי שמיר, בנושא.
 בשמו לו והורה בתוכנית תמיכתו

במיבצע. הצלחה ליזמים לאחל

 רגמו; חוקית מחוכמת, נצווה
 ונדיח מ־טית חבוה גובה

העולם בוחב׳ מיהווים וולאוים
 ארוחת־ סעדה הקבוצה כךהכנסת.

 שרים, עם ונפגשה דשנה צהריים
 דקל מיכאל החקלאות שר־ סגן ח״כים,

ואנשי־עסקים.
והק מישרד־החקלאות בין הקשר

 שפיר, יעקב של באמצעותו חוזק בוצה
 עובד שהיה שפיר, דקל. של חדש עוזר
 של אחיו הוא במישרד־הקליטה, בכיר

 מרדכי בהווה, והמאמן בעבר הכדורגלן
שפיגלר. (.מוטל׳ה״)

 ליתר או בארץ, הביקור בעיקבות
 היזמים קיבלו במהלכו, גם דיוק

 אחרי שונים, מאישים עירור מיכתבי
 מטרות על בכתב להם הודיעו שהם

החברה.
 מתנוסס חלקם שעל אלה, מיכתבים

 להיות הפכו המפורסם, המנורה סמל
 יזמי־החב־ שהפיצו מדפי־המידע חלק

 יכול כך בחו״ל. רבים יהודים בין רה
 המימסד שכל להתרשם התמים הקורא

 החברה מאחורי ניצב הישראלי
הפרטית.

 שהופצו אחרים, מיסמכים צילומי
 בתנועת תפקידים בעלי של הם בחו״ל,
 המנהלים, אחד של ואפילו החרות,

 .משולחנו הכותרת תחת שחם. זוניק
 מברך שחם״, זאב (מיל׳) אל״מ של

 היזמים, את לשעבר לובש־המדים
 לדעתו, עבות. בקשר אתם קשור שהוא

 של הקרקע גאולת תוכנית
 גם לישראל חשובה הדרום־אפריקאים

 מנקודת־ וגם כלכלית מנקודת־מבט
הלאומי. הביטחון של המבט

 להציץ יכלו הדוויה, בגולה היהודים
 מסומנים ובה ארץ־ישראל במפת גם

 באיזורים כנראה שונים, עיגולים
 לרכוש החברה יזמי מתעתדים שבהם
 הארץ ובצפון בגליל המקומות קרקע.

 הר־הכרמל, בשולי הם המסומנים
 דמון, איזור אל־כרמל. לדליית דרומית

 ענק שטח כפר־חסידים, ליד איבטן הוא
 נטופה ביקעת־בית ומרכז שפרעם בין

הר־מירון. ואיזור
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