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 נפל כרעיון הפרוייקט התגלה בינתיים
חיים. ושבק

 לצרכיו לנצל אולמדט ניסה כך אחר
 לגייס כדי לוי דויד שר־הקליטה את

פרו להקמת ברעיון ותמיכה סיוע ממנו
 זו עיסקה גם עולים. לשיכון פרטי ייקט

 של האמיתיות כוונותיו כשנחשפו נפלה,
 בפרוייקט אחוזים לעצמו להבטיח אולמרט

ולהר בו, להשקיע שיצטרך מבלי בנייה
 וקשריו שתדלנותו בזכות עתק הון וויח

הציבוריים.
להר שאיפתו נואש. לא אולמרט אבל

הת הציבורית מעסקנותו מיליונים וויח
ההזדמ לידו ניקרתה כאשר מחדש לקחה

 לארץ תרופות ייבוא של לעיסקת־פז נות
 הבריאות שרי עם קשריו ניצול תוך

והתעשייה.
המעשה: סיפור וזהו
 אירח חודשים, מיספר לפני אחד, יום

יצ והתיירות, התעשייה־המיסחר שר סגן
 בכנסת. חשובים אורחים שני פרץ, חק
 לוי ציון האיראני איש־העסקים אלה היו

בישראל. הכלכלי ויועצו
היהו המישפחות אחת על נמנה לוי ציון

ב והעשירות המכובדות המוכרות, דיות
 בניו מארבעת אחד הוא באיראן. יותר

 הקהילה מראשי לוי, רחמים הד״ר של
 ל־ ביותר ומהמקורבים בטהרן היהודית

 עדיין היה הנוכחי כשהשאר, הפרסי. שאה
 שטיפל הרופא לוי רחמים הד״ר היה ילד,
הרופ אחד היה רבות שנים במשך בו.

בהם. נועץ האיראני שבית־המלוכה אים

גונן <מיל.) אלוף
סיוע עבור תשלום

הורביץ השר
למשקיע לעזרה הבטחה

שוסטק השר
מיפלגתיים קשרים ניצול

פרץ סגן־שר־לשעבר
הכנסת למישכן הזמנה

 (״גורודיש״) שמואל (מיל.) אלוף ך*
ל האמין לא הוא מזועזע. היה גונן 1 י

ב הבודדות הפעמים באחת אוזניו. משמע
 להגיב. כיצד הקשוח הלוחם ידע לא חייו

ה אלא היה לא להביכו שהצליח והאיש
 ח״כ — מימיו קרב ראה שלא טוראי,

אולמרט. אהוד
ב שבועות. מיספר לפני התרחש הדבר
 לגילוי שניתן הרעשני הפירסום עקבות
 חשד שבבעלותו, ישנים כלי־נשק מחסן

 נגדו הנרקמת מקנוניה חלק זהו כי גונן
צי מבחינה ולחסלו פיו את לסתום כדי

קש מערכת כל את הפעיל הוא בורית.
 שנעשה ואישים מוסדות לשכנע כדי ריו,

 ובמיסמ־ בכלי־הנשק החזיק וכי עוול לו
 בתום־ ברשותו שנמצאו הצבאיים כים
לב.

 לשכנע במטרה מסועף לובי הפעיל גונן
 את לקבל צה״ל ושילטונות המישטרה את

 אישים, של שורה עם נפגש הוא גירסתו.
 נועד השאר בין ושרים. חברי־כנסת בתוכם

במ אולמרט. אהוד ח״כ עם לפגישה גם
 אולמרט עם גונן ישב ארוכה שעה שך

 סבור היה הוא עניינו. את לו והסביר
 אולמרט מעוניין כחבר־כנסת כי לתומו
 תוך אולם הפרשה. של הציבורי בהיבט

טעה. כי לו הסתבר קצר זמן
 טענותיו, את גולל שגונן בשעה עוד

 עם אותו שהפגיש לאיש אולמרט רמז
 לשלם עליו שיהיה יודע הוא ״האם גונן:

 ידיד בעבר שהיה מי האיש, ״1 זה בשביל
״תש מהשאלה. נדהם אולמרט, של קרוב

״אותו אל . . המ אולמרט לאולמרט. אמר .
סיים כשזה גונן. של לסיפורו להאזין שיך

 שאתה מבין אני ״אז אולמרט: לו אמר
"אזתך אייצג שאני רוצה . . .
 גונן. של רצונו היה לא בהחלט זה
 כעורו־ לא כח״כ, אולמרט עם נפגש הוא
 בעורך־דין, צורך שום לו היה לא דין.

 של בשירותיו שנים זה נעזר שהוא כיוון
 מ־ יותר ומוכשר מנוסה ותיק, פרקליט

 לא גונן אישי. ידיד גם שהוא אולמרט,
 שהעניק הפרשנות על להגיב כיצד ידע

 היתה שמשמעותה עמו, לפגישתו אולמרט
ה עבור כעורך־דין תשלום רוצה שהוא
 אחשוב עוד ״אני לגונן. הציבורי סיוע

״ זה על  טיל־ יומיים כעבור גונן. אמר ...
 מוותר הוא כי לו והבהיר לאולמרט פן
 מוכן היה שאולמרט הסיוע־בתשלום על

לו. להעניק
 רבות, מיני אחת קטנה, דוגמה זוהי

 יבין השורר המוחלט התחומים לטישטוש
 אהוד של כביכול, הציבורית פעילותו,
 ה־ פעילותו לבין כחבר־כנסת אולמרט

כעורך־דין. מיסהרית
 מיק־ בעלי לחברי־כנסת מתיר החוק
 במיק־ ולעסוק להמשיך חופשיים צועות
 כח״כים. כהונתם תקופת תוך גס צועם
 וגם הראשון הח״כ אינו אולמרט אהוד

 כ־ למשכורתו שבנוסף כיום, היחיד לא
 — רע לא ולגמרי — מרוויח הוא ה״כ

 הראשון המישפטן הוא אולם כעורך־דין.
 בין להבחין יודע שאינו בכנסת המכהן

 כעורך־דין, עיסוקיו לבין כח״כ פעילותו
 להפיק כדי הציבורי מעמדו את מנצל

כעורו-דין. רווחים
ובפ בשחיתות ללחום שהתיימר הח״כ

של תדמית לעצמו ליצור ושניסה שע,

נור קבע בכנסת, הציבורי המוסר שומר
 לצרכיו הח״כ מעמד ניצול של חדשה מה

 ״שחיתות של מושג קיים אם הפרטיים.
 מגלם אולמרט שאהוד הרי פרלמנטרית״,

במעלליו. אותה

 הזדמנות
לעיסקת־פז

 האבחנה שכאי־יכולת ך*שערוריה
 תפקידיו בין אולמרט אהוד ח״כ של • י

במלו התגלתה מיסחרי, וכעורך־דין כח״כ
 כי נדמה לשילטון. הליכוד עלה מאז אה
עס התדרדרו שאליה ההסתאבות, רמת אל

 שילטון, שנות שלושים אחרי מפא״י קני
 חודשי אחרי כבר להגיע אולמרט מנסה

 זנח הוא מיפלגתו. של ספורים שילטון
ה עסקיו לקידום בפשע המילחמה את

 עם קשריו מערכת ניצול תוך פרטיים,
 הפורה ראשו שבשילטון. חטיבתו אנשי

 מהירה. להתעשרות אפשרות כל אחר מחפש
אחד. תחום אף מזניח אינו הוא

 הקמת של הרעיון הוגי בין היה תחילה
 בסיס על בירושלים לתיירים רפואי מרכז

מש לגייס מנסה כשהוא פרטי. מיסחרי
 משרי סיוע הבטחת תוך זה, לרעיון קיעים

 שוסטק אליעזר שר־הבדיאות — חטיבתו
לשע התעשייה־והמיסחר־והתיירות ושר
 אולמרט היסס לא — הורביץ יגאל בר

 כח״כ, זה לפרוייקט התשקיף על לחתום
ש המישטרתית החקירה לחוק. בניגוד
אבל הסתיימה. טרם זו בפרשה נפתחה

 זכה הוא לבית־המלוכה שירותיו על כגמול
ה הצבא של בחיל־הרפואה אלוף לדרגת

איראני.
מה לוי רחמים הד״ר השתחרר כאשר

זיכ שירותיו על כגמול קיבל הוא צבא
במ לאיראן. משווייץ תרופות לייבוא יון

 והתרחבו עסקיו הסתעפו השנים רוצת
הת ממפעלי אחד את בטהרן הקים והוא

 הור־ — זו במדינה ביותר הגדולים רופות
 במיפעל מיוצרות מהתרופות רבות נזוביט.

 מפעלי- באישור שווייצי ידע פי על זה
 הפך השנים במרוצת השווייציים. האם

 ומישפחת ענק קונצרן התרופות מיפעל
ה המישפחות אחת הפכה לוי רחמים

באיראן. עשירות

 אימפריה
שפחתית מי

הענפה, הכלכלית פעילותו עם יחד ^
 פעילותו את לוי רחמים הד״ר זנח י

 הקונגרסים לאחד ציר היה הוא הציונית.
 השנייה. העולם מילחמת לפני הציוניים
 ואיכ־ אימץ הוא העולם מילחמת בתקיפת

ב שזכו ניצולי־השואה, הילדים את סן
 — בניו ארבעת את טהרן״. ״ילדי כינוי
 באווירה גידל — וכרמל אבנר סיני, ציון,

 עברית. כולם את ולימד וציונית יהודית
 עם הדוקים קשרים על שמר השנים כל

 כספים בה להשקיע בניו את ועודד הארץ
מיפעלים. ולהקים

 עבר כבר הוא — רחמים זקן כאשר גם
המסוע־ המישפחה ועסקי — 80ה־ גיל את
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