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 לניהול עברו כולו העולם פני על פיס

 המישפחה, ראש עדיין נשאר הוא בניו,
דבר. כל יישק פיו שעל

 כהיסטוריון. גם שם לו קנה לוי רחמים
 את לפתור ביקש שבו ספר חיבר בשעתו

 ישראל. שבטי 12 של היעלמותם תעלומת
 מיוחד בציון זכה פרסית שנכתב הספר

 באות- לוי רחמים את וזיכה השאה של
 מידי שקיבל הרבים לאותות נוסף כבוד

 הדוקים קשרים היו לוי לרחמים השאה.
 יצחק מדינת־ישראל, של השני הנשיא עם

 בזכותם ינאית. רחל רעייתו ועם בן־צבי,
לעיברית. ספרו תורגם

 שהקים הגדולה הכלכלית האימפריה
 בניו, ידי על כיום מנוהלת לוי רחמים
 שווייציים. בבתי־ספר וחונכו למדו שכולם

לאס זיכיון בעל הוא סיני, הבנים, אחד
 לחצר־ ומקורב האיראני לצבא מזון פקת

ה מיפעל את ,מנחל אבנר הבן המלוכה.
 כרמל הצעיר הבן המישפחתי.' תרופות

 אלחג־ משפחת ראש גיסו, לעסקי שותף
 השניה היהלומים בורסת את המקימה יאן,

 מיפעל-ענק מצוי ושבבעלותה ברמת־גן
 כ־ המעסיק באיראן חשמליים למקררים

עובדים. אלף 25
 שר־החוץ הוא הבנים, בכור לוי, ציון

 בתי־ רשת על מנצח הוא המישפחה. של
 ב־ באיראן, הנמצאים שבבעלותה המלון

 ב־ בלונדון, אנג׳לס, בלום סאן־פדנציסקו,
ובירושלים. בתל־אביב וכן מילאנו

נכ לוי, מישפחת שלי השלישי הדור
 העולם פני על כבר מפוזר רחמים, של דיו

בינ עסקים מנהל מהם אחד כשכל כולו,
 אבל העולם. של אחר בקצה לאומיים

 בשימראן, עדיין מצוי המישפחתי המרכז
רח רכש שם טהרן, שליד שכונודהפאר

 לא דונאם, 50כ־ של שטח בזמנו מים
 הקיף לוי רחמים השאה. מארמון הרחק

 כחמש בתוכה ובנה בחומה השטח את
 בציפויי הווילות מצופות בפנים וילות.

 אין מבחוץ אולם פרסיים. ובשטיהים זהב
 המקיפה הגדר כמו אפילו, מטוייחות הם
 עיני את לנקר לא כדי כולו, השטח את

הבריות.

 סיעתית פגישה
בכנסת 11111

הזמנה
ט פ ש י מ ל

 ״העולם חשף האחרונים בחודשים
 של ופועלו חייו על מאלפים פרטים הזה״
ש גילה השאר בין אולמרט. אהוד ח״ב

 לא הישראלית חזית״הסירוב של זה גיבור
ולמע בצה״ל, קרבי שרות מעולם שירת

 אחרי אמיתי, שרות כלל שירת לא שה
 כן בטירונות. מגוחכת תאונת-אימונים

 הוא שבהן המוזרות השיטות את גילה
הת לצורך כח״כ מעמדו את לנצל מנסה

קלה. עשרות
 אלה גילויים על הגיב אולמרט ח״כ

 במטר :כמוהו לאיש האופיינית בדרך
 בהסתתרו ועלילות, שקרים גידופים, של

ה החסינות של הבטוח המחסה מאחרי
המוחלטת. פרלמנטרית
ו השקרים' את סתר הזה״ ״העולם

הס לא הוא אך לאחד, אחד העלילות
 לידי הדברים את להביא כדי בכך. תפק

 פירסם בבית-המישפט, מוסמך בירור
 גלוי אתגר חודש לפני הזה״ ״העולם
 חד״מש־ בלשון אולמרט את והגדיר

 ומוג״ שפל כשקרן ובלתי־מתחמקת מעית
 אולמרט את הזמין הזה" ״העולם לב.

 לאיסור- החוק פי על מישפט נגדו להגיש
 טענותיו את להוכיח כדי לשון-הרע,

להו לנו ולאפשר בבית־המישפט כלפינו
 של מחסה בלא כלפיו, טענותינו את כיח

פרלמנטרית. חסינות
 ואולמרט שבועות, שלושה עברו מאז

כזאת. תביעה להגיש לנכון מצא לא
 אדם עם להתדיינות היחידי המקום

 ניתן שבו בבית־המישפט, הוא זה מסוג
חקי רעהו את איש לחקור הצדדים לשני

ה מאחרי הסתתרות בלא שתי־וערב, רת
 כל יעברו כך לשם הפרלמנטרית. חסינות

 ב־ בדיקה בדבר, הנוגעים חברי־המערכת,
אמת״). (״מכונת גלאי־שקר
 לאול- הזמנתו על חוזר הזה״ ״העולם

 צא באומץ, בחייך אחת פעם נהג :מרט
ו הפרלמנטרית החסינות של החור מן

מישפט. הגש
ר ף* ד כו  גם הוא לוי, ציון רחמים, של כני
י ב המישפחה נכסי על המופקד הבן •

 רחמים שלח הארבעים בשנות עוד ישראל.
 הקים זה בארץ. להתישב ציון את לוי

או בתל־אביב, חשמל לצרכי בית־מיסחר
 לאיראן. וחזר בעסקים הצלחה ראה לא לם

 קרקעות המישפחה רכשה השנים במרוצת
 בן־ ברחובת ובניינים בקריית־שמואל

 עצמו לוי ציון בתל־אביב. ופרץ יהודה
ב האחת — בארץ דירות בשתי מחזיק
ב והשניה בתל־אביב מלכי־ישראל כיכר
בירושלים. קרדהיסוד רחוב

 מלון לוי ציון רכש שנה 12כ־ לפני
 שבעליו אחרי בתל־אביב, בכיכר־דיזנגוף

 ל־ עברה עליו והבעלות הרגל ״את פשט
 למלון הוסיף הוא מנורה. הברת־הביטוח

ו ק למלון אותו הפך אותו, ושיפץ קומה

 מיש״ שיוגש מבלי העובר נוסף יום כל
 למיני-פולי- אות״קלון רק אינו כזה פט

ה־ ולעמיתיו, למנהיגיו גם אלא טיקאי

 היום, עד הישראלי כבסיסו המשמש מודור
איראנית. מיסעדה פתה גם ושבו

 שטח לוי ציון רכש 1969 בשנת
 בירושלים קרן־היסוד ברחוב אדמה

 בשם הוא גם פאר, מלון עליו להקים כדי
 בן המלון של שבנייתו למרות קומדדור.

 הוא שנים כעשר לפני החלה החדרים 142
 חשד הבנייה במהלך היום. עד נפתח טרם
 אותו לסדר שמנסים פעם בכל לוי ציון

 בזה החליף הוא חשבונו. על ולהרוויח
ואד עורכי־דין יועצים, קבלנים, זה אחר

הנד בבניית שהושקעו אחרי כיום, ריכלים.

(משמאל) ואולמרט (מימץ) שוסטק
ממישרד־הבריאות הזמנות
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 גאנג- של כאלה נאלחות תופעות סובלים
להכ מבלי זה, מסוג פרלמנטרי סטריזם

 ולשאת למישפט להתייצב האיש את ריח
 אותו להקיא או — למעשיו באחריות

בפרהסיה. משורותיהם

 טרם הוא לירות, מיליון 100 כמעט לון
הושלם.
המלו בעסקי נחת ראה שלא לוי, ציון

 מזלו את לנסות ביקש בישראל, שלו נות
 הם אלה לארץ. התרופות יבוא בעסקי
 מידיים פירות בהם לראות שאפשר עסקים
נוש הם עצמו לוי של טענתו פי ושעל

אחוזים. מאות של בשיעור רווחים אים
 לשכנע לוי ציון מנסה שנים כמה !מזה

 בארץ מוסדות־הבריאות ואת הממשלה את
 של המשפחתי מהמיפעל תרופות לרכוש

 היו שלו ההצעות באיראן. לוי מישפחת
 תרופות לייבא הבטיח הוא למדי. מפתות
במחי לארץ, הכי בלאו המיובא מהסוג

 הוא מה משום אולם יותר. זולים רים
 והן משרד־הבריאות הן בקשיים. !נתקל

 לרכוש לבקשותיו נענו לא קופת־חולים
למ האיראני, הורנזוביט ממיפעל תרופות

 מיפעל שמייצר מהתרופות שחלק רות
 שוויי- לתרופות ובשם בהרכב זהות הן זה

לארץ. המיובאות ציות
 אישי עם קשרים לקשור ניסה ציון
 המערך. שילטון בתקופת ושילטון צמרת

 צה״ל, אלופי עם והתידד הופגש הוא
 לובי, להפעיל לשווא ניסה ושרים, ח״כים
 מאיראן. תרופות יבוא לו לאפשר שילחץ

 תרופות את לייבא היה יכול שהוא מובן
 החופשי, לשוק לארץ המישפחתי המיפעל

התרו אם ספק אולם אחרים. יבואנים כמו
 בשוק להתחרות יוכלו איראן מתוצרת פות

 אואר־ שווייץ גרמניה, מתוצרת בתרופות
ב מהן נופלות שאינן למרות צות־הברית,

איכותן.
 דרושים זה מסוג בעסק להצליח כדי
 משרד- כמו למוסדות אספקה של חוזים

 מדי הרוכשים קופת־חולים, או הבריאות
 מיליוני מאות של בסכומים תרופות שנה
 ההסתדרותית קופת־חולים רק בחו״ל. ל״י

 300כ־ של בסכום תרופות שנה מדי רוכש
תרו רוכש משרד־הבריאות ל״י. מיליון

 ל״י מיליוני מאות בכמה בחו״ל פות
נוספים.
 מתוחלתו נואש שכמעט אחרי והנה,

נקרתה לארץ, התרופות בוא לענף לחדור

 לא הח״כ של שוגעלוליו מאליו מובן
 חובתו. ממילוי הזה״ ״העולם את ירתיעו
 בסיד- הזה״ ״העולם ימשיך הבא בשבוע

 ומערכת שיטותיו מעלליו, על גילוייו רת
אולמרט. ח״כ של שקריו

 של בדמותו .מבטיחה קרן־אור לוי לציון
אולמרט. אהוד ח״כ

 אולמרט את לראשונה פגש לוי ציון
 כאורחו לשם הגיע כאשר במישכן־הכנסת,

 התפטר בטרם פרץ, יצחק סגן־השר של
 יגאל שלו, השר בעקבות מתפקידו זה

 אותו על דימונה, איש פרץ, סיפר הורביץ.
 באיראן לוי ציון את הכרתי ״אני :מיפגש

 אביו, את גם היכרתי שם. ביקורי בעת
 שם. ההיסטוריונים מגדולי אחד שהוא

שהע הקשיים על לי סיפר הוא כשנפגשנו
מאי לארץ תרופות ביבוא בעבר לו מידו
 בארץ איתי להתקשר ממנו ביקשתי ראן.
לו. לעזור אפשר אם לראות שאוכל כדי

 אותו ד,פגשתי לכנסת אלי בא ״כשהוא
 ועם שוסטק, אלעזר שר־הבראות עם שם
 חור- יגאל התעשייה־המיסחר-והתיירות שר

 והבטחנו שלו הבעייה את סיפר הוא ביץ.
 פגישה באותה לך.׳ נעזור ׳אנחנו לו:

 יגאל :לעם מסיעת ח״כים שני גם נכחו
אולמרט.״ ואהוד כהן

מן ס מי  קו
המדמה מכספי

 פרץ יצחק סגן־השר הבטיח .איטר ^
 הוא לך,״ נעזור ״אנחנו לוי לציון #*י

 וביורוקרא־ מוסרי סיוע לו שיוגש התכוון
 אהוד אבל פרס. לקבל מנת על שלא טי,

האי האפשרויות את מיד ראה אולמרט
 לציון עזרה בהושטת לפניו שנפתחו שיות

 הכנסת במישכן עמו שהופגש למרות לוי.
 כעורך- שירותיו את לו הציע הוא כח״כ

דיו•
 נערכו אולמרט ואהוד לוי ציון בין

 העיסקה את הציע לוי פגישות. מיספר
למוסדוודהבריאות ימכור הוא :הבאה

 הוד־ ממיפעל. תרופות בישראל הציבוריים
 10סבכ״ס/ הנמוכים במחירים האיראני מוביט

רו שמדינת־ישראל תרופות אותן ממחיר
מה סל0,), אחרות. ובמדינות בשווייץ כשת

 ישקיע הוא אלה תרופות עבור תמורה
 לו יורשה הנותר הסכום את #טבע־זר.
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