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ת ו א רי ב ה ־  הוא שוסטק אליעזר ר
 השרים אחד משופשף, פוליטיקאי

 זהיר. אדם ובעיקר בממשלה, ההגונים
סי איש אולמרט, אהוד שח״ב פעם בבל
 אלא כחבר־כנסת, לא אליו, פונה עתו,

 משקיעים, המייצג כעורך־דין או כידיד
המישמר. על שוסטק עומד

 במשך לאולמרט. לסרב קשה לשוסטק
 62דד בן זד, השניים, צועדים רבות שנים

 הנוגע בכל שכם, אל שכם־ ,31,־ד בן וזד,
 החופשי. במרכז ביחד היו הם לפוליטיקה.

 אל אולמרט הצטרף הפילוג, שם כשחל
 אולמרט, אל שוסטק להיפר, או שוסטק,
 הקרוי הפיקטיבי הגוף את הקימו והשניים

ולמ בליכוד, כשהם עתה, העצמאי. המרכז
 שהובעו כפי ביניהם, חילוקי־הדעות רות

 קמם־דייוויד, הסכמי על בכנסת בהצבעה
ועומ לעם בתוך חטיבה שניהם מהווים

 מנהיג הורביץ, יגאל נגד במילחמה דים
החטיבה.

 ידיד גם הוא שוסטק אלה, כל על נוסף
 מי אולמרט, של אביו של קרוב אישי
 של הרוויזיוניסטית במיפלגה עסקן שהיה

 ומאוחר בחרות, עסקן אחר-כך שוסטק,
 שום- של הנילהבים מתומכיו אחד יותר

תמיר. שמואל של החופשי במרכז טק
 אול- מגיע כאשר אלה, כל למרות אולם

 משקיעים עם שוסטק, של ללישכתו מרט
והלוו אישורים ומבקש פרטיים, ויזמים

 נזהר פרטיים, בתי־חולים לבניית אות
 ״לצאת מנסה הוא עדינות במילים שוסטק.

 אול- כלפי גם־רוח להיות ומבלי מהעניין״,
תוכ כל מקפיא הוא המשקיעים. או מרט
 ועו- מייצג־ד,משקיעים לפניו שמביא נית

אולמרט. אהוד רד־הדיו
המ הציבורית האתיקה לכללי בהתאם

 שחבר-כנסת מקובל ישראל, של שובשת
 המיש־ עם ועוסק פרטיים, בעסקים עוסק

מיפלגתו. איש בידי המסור הממשלתי רד
 במישרד־ד,בריאות היה כבר אולמרט

 שוס- לשר־חבריאות והציע רבות, פעמים
 לבניין אדירים פרוייקטים שלושה טק

 היו פרוייקטים שני פרטיים. בתי־חולים
 שהגיעו מארצות־הברית, משקיעים של

 חבר אולמרט, אל אחרת או זו בדרך
 הפרוייקטים משני אחד השר. של סיעתו

 משקיע־הון של שותפות היה האמריקאיים
 בכירים רופאים כמד, עם מארצות־הברית

 רב- רפואי מלון להקים כדי בתל-חשומר,
 בן במלון היד, המדובר בירושלים. מידות

 חו- להירפא יבואו שאליו סוויטות, 400■
אולמרט העולם. רחבי מכל ליפ-עשירים 1

וגם !,עורר־ד גם הוא חברכנסת נאשר
- מירורים על השולטים שרים של תנו

מהפכניים רעיונות במוחו לצוץ 1 ׳(:ולי!

ד הו א ד
חזז ה

עינו ר
המש את שייצגו מעורכי־הדין אחד היה

 האישורים כל את להביא והבטיח קיעים,
ה להקמת ממישרד־הבריאות הדרושים
פרוייקט.

העס איש של היה השלישי הפרוייקט
 כשר- למנות בגין מנחם רוצה שאותו קים,

נר מרידור. יעקוב :ז,מיסחר־וו־,תעשייה
הידי הספיקה לא מרידור לדעת כי אה

 ״מאכר״, צריך היה הוא בגין. עם דות
 במישרד־ האישורים כל את לו שיסדיר

 אול- עורו״הדין אל פנה ולכן הבריאות,
מרט.
 בינתיים, נשארו, ההצעות שלוש כל

מדי מישרד־הבריאות. בתיקי מוקפאות
 לעיסקות הנוגע בכל שוסטק, של ניותו

 שלא היא אולמרט, לו שמציע ולעסקים
 אמר לישכתו מעובדי לאחד להסתבך.

 מייצג שהיה אחר, עורך־דין ״כל פעם:
 ההצעות את מקבל הייתי המשקיעים, את

 לאול- שנוגע במה פתוחות. בזרועות שלו
 כדאי אליו, שלי הכבוד כל עם מרט,

הציבורית.״ מהבחינה להיזהר
לוי, דויד שר־ד,קליטה כי נראה אולם

 בנסיון והן בשנים הן משוסטק הצעיר
שר-ד,ברי כעמיתו זהיר כה אינו פוליטי,

אות.

 שיתף לא ,
להרפתקות

שעב בשנה דצמבר, מימי אחד ף
 ואמר לוי דויד אל אולמרט פנה רה, ■■
 יזמים כמר, עם קשרים לו יש כי לו

די מאות כמה לבנות הרוצים ומשקיעים,
 דויד הארץ. במרכז חדשים לעולים רות
 לא אמנם ,למישרד־ד,קליטה שמח. לוי

 חדשים, עולים עבור דירות חסרות תמיד
 הארץ. במרכז דירות לו חסרות תמיד אבל

 של לישכתו עם אחר־כך התקשר אולמרט
 בפגישה בדצמבר. 12ל־ פגישה וקבע לוי
 אולמרט, של היזמים השתתפו השר עם

לוי. דויד של הבכירים מיועציו ושניים
 בישיבה השתתפו מישרד־ר,קליטה {מטעם

 עוזרו עצמו, הקליטה שר שלושה: זו
וויועצ סר,ריי (״הג׳ינג׳י״) מיכה המיוחד

ולוי שוסטל, השרים
בעדינות להיזהר

אולמרט ח״ב
המתווכת במישרד קפה

 של מטעמו אורן. אודי דוברו שהיה ומי
 אולמרט מילבד השתתפו, אולמרט אהוד

 מקריית־גת, קטן קבלן־בניין גם עצמו,
 עינב זלמן האדריכל דודאי, (״דודיק״)

 שרונה מרמת־השרון, ומתווכת־ד,קרקעות
ברזילי.
 של ותפקידם מעמדם היה שברור בעוד

 עד ברור לא ,מישרד־ד,קליטה עובדי כל
 באמת מה ,ממשתתפי־ה,פגישה לכמה היום

 מצי- הפגישה משתתפי של ותארם מעמדם
 עינב זלמן האדריכל לגבי אולמרט. של דו

 מוכשר אדריכל הוא עינב בעיה. כלל אין
 ידוע היה גם ומשום־כך בארץ, וידוע

השי פי על אולם מישרד־הקליטה. לאנשי
 הכין כבר אולמרט, למעשה שניהל חה,

 מאות של לבניין התוכניות את עינב
 הזה העולם עם בשיחה בשטח. הדירות

 הפגישה מיוזמי הוא עינב כי אולמרט טען
הכ ידידים עם בשיחה הפרוייקט. ומיזמי

 שהלביש הנכבד התואר את עינב חיש
 הוזמן הוא עינב, לדברי אולמרט. עליו

 מייועד, כאדריכל אולמרט, על־ידי לפגישה
תוכ של הכנתן תוכניות. שהכין מבלי
 כאשר רב. זמן דורשת כזה לפרוייקט ניות
 עינב הבין מלישכת-השר, הארבעה יצאו

כשותף ייכנס הוא כי מעוניין אולמרט כי
)28 בעמוד (המשך
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