
 בית־ברל מיכללת חזית
בזול פרדס

טרדם. מכירת היא...
 בפרדסים מוקף בית־ברל כידוע,

שהוק כצנלסון ברל לקרן השייכים
 ושהשתמשה ,40וד שנות בתחילת מה

 נכסי לקניית שלה בכספי־התרומות
רלא־ניידי.

 משתולל אגן
מזעם

 קונה נמצא רבים חיפושים חרי ^
חלקה רונאם, 160 של לחלקה

 ביולי. 23ב־ מהפך יהיה אם לטובה,
 לא העובדים שחברת סיפר, אלמוג
 והיו הפרדס, את לקנות מוכנה היתה

 הנהגת את לעדכן שיש שאמרו
 בקשיים קיסר ישראל ואת המיפלגה
. שנוצרו. החמורים

 ימכר לא אם־כן, הפרדס,
 שמישהו סיכוי אין בקרוב.

 כיום ימצא העובדים״ ב.,חברת
 לקנותו. כדי דולר מיליון חצי

 בבעיות כרגע עסוקה המיפלגה
גם מסויימת ובמידה אחרות,

 ש,אמ־ שהסיכוי ומכאן, אבן,
 היא המוסד להצלת תירתם פ׳׳ר״

ביותר. סבירה
 לפני פותחת זו אפשרות

ה להשגת נוספות דרכים אבן
 הקרוב: בזמן שלו האמיתי יעד

שה במיקרה החוץ, תיק קבלת
 הקואליציה את ירכיב מעיד

הבאה.
 בהעולם לראשונה שפורסם כפי

 חודש, לפני פרס הודיע ),25.4.84(הזה
 המיפלגה של הגדולים ארבעת בפורום

 — ובר־לב נבון רבין, פרס, —
ליצ שהובטח תיק־הביטחון, שמילבד

 אינה אחרת הבטחה שום — רבין חק
 שיחה תאמו אלה דברים קיימת.
 שזה לפני נבון, יצחק עם לו שהיתה
 הנהגת על מתמודד שאינו הודיע

 לא בהחלט אלה דברים המיפלגה.
 כמה לאבן פרס שאמר מה את תאמו

תיק־החוץ. את לו כשהבטיח פעמים,
 שעליה העבודה, רשימת הכנת ערב

 הודלפה הגדולים, ארבעת שקדו
 רוצה אינו שנכון הגירסה לעיתונות

 לקבל אם כי רווחה, בענייני לטפל
 על לרבר שלא תיק־החוץ, את לידיו
 ראש־הממשלה ממלא״מקום של תואר
 פורסם שכבר כפי ראש־הממשלה, וסגן

הזה. בהעולם
 קשר כל נבון הכחיש חוץ כלפי

 הרכב על ולהשלכותיהם לפירסומים
 שבשלב הודיע פרס העתידה. הממשלה

 ולא ממשלת־צללים, מכין אינו הוא זה
 לעומת אבן, לנבון. דבר שהבטיח אישר
ומזעם. מכעס השתולל זאת,

צריד אבו היה הימים באותם ממש

לאיל־המילים לובי יארגנו אילי־המשק

 כדאיות על לטייבה. בררו מצויינת
 הציע ״הקונה אלמוג: אמר העיסקה

 שהמחיר לומר, מראש חייב שאני מחיר
 אבל ממחירי־השוק. בהרבה נמוך

 לא אחד אף כי תיאוריה. מ השוק מחירי
 פרדס בשביל היום. פרדסים קונה

 750כ־ שנתיים לפני לקבל שיכולנו
 כדי פה זאת מכריז אני — דולר אלף
לא חבר ושאף טעויות תהיינה שלא

 — האמת כל נאמרה שלא יאמר יי־
טובה." לא העיסקה

 512 של היא אלמוג שקיבל ההצעה
 אחוז 20 לשלם יש שמהם דולר, אלף

מיסים.
 דדן כתום דבר, של בסופו

 מוע- חברי הסכימו לא ארוך,
 הפרדס. למכירת צת-המנהלים

 חודש משכורות התוצאה:
במאי. 15ב־ שולמו לא אפריל

 נימוקים הועלו שהתפתח בדיון ^
 בעד — ומוסריים תנועתיים ציוניים,

 חובת על דובר הפרדס. מכירת ונגד
 לתמוך העובדים וחברת המיפלגה

 ערב האובייקטיביים קשייו על במוסד.
ישתנה שמצבו התיקווה ועל בחירות,

 אלמוג מודח
ציוניים נימוקים

 ענקית כספית תמיכה במציאת לדון
 המחליף בשאלת לטפל לבית־ברל,

 את להדוף לפרוש, שהתחייב לאלמוג,
 המוסד, סביב שהיו גל־הפירסומים

 שהלך תיק־החוץ, את להציל ולנסות
מידיו. ונשמט

 בכל התראיין הנרגז אבן
ל והודיע, אמצעי־התיקשורת

 לא שאם אולטימטיבית, מעשה
 נכון גם — תיק־החוץ את יקבל

 אכן, הוא, ואילו אותו. יקבל לא
 תיק שום לקבל מוכן יהיה לא

אחר.
 חששו העבודה מיפלגת בבניין

 סביב חדשה פרשה של מהתפוצצות
תיק־החוץ.
 את להרגיע אצו פרם שליחי

 סיבה גם היתה זו להרגעה אכן.
 מאודו בכל רוצה פרם נוספת.

 התפקידים העברת את לסיים
 כך ולשם בהקדם, ברל״ ב״בית

אבן. עם להבנה זקוק הוא
 לא תיק-החוץ את זאת, בכל אך

לאבן. להבטיח פרס היה יכול
השניים שקיימו בשיחה

פרס ירד
סותרות הבטחות

 הציע האחרון, השלישי ביום
 ראש■ סגן להיות לאבן פרס

ושר-ההסברה. הממשלה
 משום ההצעה, את לדחות נוטה אבן

 ריק הוא שר־הסברה של שתפקיד
 בניגוד — ראש־ממשלה וסגן מתוכן

 הוא — ראש־הממשלה לממלא־מקום
 לפני טען אבן סמכויות. נטול תפקיד

 פחות תפקיד יקבל הוא שאם פרס,
 בקרב הדבר יתקבל שר־חוץ, מאשר
כהדחה. בעולם ומכריו אוהדיו

 לקראת מסוייס, בשלב
 לומר אבן נטה סוף־השבוע,

 את יקבל לא הוא שאם לפרס,
 יעדיף הוא — תיק־החוץ

 לממשלה, מחוץ בבית, לשבת
 הצעת-פשרה, שום לקבל ולא
ו תיק־החינוך־והתרבות כמו

אפשריים. תיקים שאר
 מתעודד אבן ^
ו ! ס ? י י ה ל

 מעניינת התפתחות חלה **תה
ביותר. /

הצ הפורה, שיתוף־הפעולה
 המשק וראשי אבן בץ פוי

 לשיקום שיביא ההסתדרותי,
 ובעיקבותיו ״אמפ״ל״, מעמד

 לא — ברל״ ״בית קופת להצלת
זה. בשלב יסתיים

 חזקים לחצים יופעלו מאוד בקרוב
 ותיקי של יהיה הלובי פרס. על מאוד

 בעיקר אך אבן, של מקורביו התנועה,
 הם ההסתדרותי. המשק צמרת של

 שנתן ההבטחה את לממש מפרס ידרשו
 סגולותיו על גם ויעמדו לאבן, בזמנו

 התיק מתן לכדאיות כהוכחה וכישוריו,
 את יקרא שלא מי לאבן. המיוחל

 של מועצת־המנהלים ישיבת פרוטוקול
 את יניע מה יבין לא בית־ברל, קרן

הזה. הלובי
 נראה היה קצר זמן לפני אם
 קשה במיפלגה שמצבו לאבן

 מאוד, מדוכדך היה והוא ביותר
 מתעורר הוא שעכשיו הרי

■ ציטרין בן־ציון לחיים•
 ולדן מורה

עזר פרס אבא
17


