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 הוא אלבין הישראלי. במישרד־התיירות גם

 של החברות מנהלי שבין החשובים אחד
 שאול־ונחמיה היהודי־יפאני המיליארדר

 מעורב האחרים, כמנהלים שלא אייזנברג.
 העסקנים אחד והוא בפוליטיקה, אלבין

 במיפלגה שריר אברהם בסיעת הבכירים
שבליכוד. הליברלית

 לפני החדשה, הממשלה שהורכבה לאחר
 מהאנשים שניים כי התברר שבועיים,

 מישרות תופסים אלבין למיקי המקורבים
במישרד־התיירות. מאוד בכיתת

 (״אב־ אברהם עצמו, השר הוא הראשון
 השילטון במיסדרונות שניהל שריר, רשה״)
 ולצד אלבין, מיקי של לצידו עיקש מאבק

 השני אייזנברג. קבוצת של האינטרסים
 מישרד־התיירות, של החדש המנכ״ל הוא

 הוא שגם ),33( פרבר רפי הצעיר העסקן
 של בשירותו נסיון לרכוש הספיק כבר

אלבין.
 באישורה המישרד מנכ״ל מונה פרבר

 למינוי שהוועדה לאחר הממשלה, של
 המדינה שירות נציבות שליד מנכ״לים

 זאב פרופסור מינויו. על להמליץ סירבה
 פרבר של השכלתו כי בוועדה טען לב

 מולכו, רפי ואילו לתפקיד, מספקת אינה
 חבר הוא גם דיסקונט, בנק מדירקטוריון

 בניהול פרבר של שניסיונו טען הוועדה,
 ״הנושא פרבר: כלפי והתריס מספק, אינו
 קורות מתוך זועק הליברלית המיפלגה של

 התנגדו שהשניים טוען פרבר שלך.״ החיים
 איטית דרך עשו ששניהם משום למינוי

 הצעיר, בו, צרה ועינם לצמרת, וארוכה
לפיסגה. כל־כך מהר שהגיע

 משלו איש
במערכת

 השר המינוי. את לאשר והחליטה * י הוועדה, המלצת את דחתה ממשלה ך*
 על כל־כך כעס שריר, אברהם החדש,
לחלו לבטלה שהציע עד הוועדה, החלטת

 המישפטי היועץ הצליח רב בעמל רק טין.
 לשכנע זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה,

 חפוזה מהחלטה להימנע הממשלה את
כל־כך.
שינוי וחל כמעט שבגללו האיש מיהו

בכי מישרות בעלי של המינויים בסידרי
הממשלתי? במנגנון רות

 מישרד־ למנכ״ל פרבר רפי מונה כאשר
ממלאי ברשימת עדיין הופיע התיירות,

והשבועון מוניטין הירחון של התפקידים
 העיתונים במערכות הרישמי תוארו כספים.

אדמי מנהל — 1980 אוגוסט מאז הללו
ניסטרטיבי.
מחולקת וכספים מוניטין על הבעלות

 עץ־ מבעלי (לשעבר לייבוביץ יצחק בין
 47.570 שלהם בראון, חיים וחתנו הזית)

שברשותו אלבין מיכאל ובין מהמניות,
 ,570 — המניות שאר זהה. מניות מספר
 מנכ״ל ברוך. אדם מוניטין, עורך בידי

 הוא למעשה, בהם, ששולט ומי העיתונים,
 אלון ייגאל של עוזרו שהיה בראון, חיים

 תיאר מוניטין מערכת מאנשי אחד המנוח.
 ותפקידו פרבר רפי של מינויו תהליך את

:בעיתון
 להסתדרות הבחירות התקרבו ״כאשר

 איש צריך שהוא אלבין החליט ולכנסת,
 להתעסק זמן לו היה לא במערכת. משלו

 שחיים פחד הוא העיתונים. עם בעצמו
 רבין יצחק של נלהב תומך שהיה בראון,

 את ירתום העבודה, במיפלגת בהתמודדות
 מיפלגת לשירות השבועון ואת הירחון

 לכן ההתמודדות. שתסתיים אחרי העבודה
משלו. מישהו אלינו שלח

 להתמודד יוכל שפרבר חשב אלבין ״אם
 לא הוא העיתון, של הקו על בראון עם

 אחר משהו שם עשה פרבר כלום. הבין
במע קורה מה לאלבין דיווח הוא לגמרי.

 עשה הוא בדיוק מה יודע לא אני רכת.
 מודעות, — אדמיניסטרטיבי מנהל בתור

 היה הוא אבל — כאלו ודברים מחירים,
 אנשים למשוך ומנסה הדלת, ליד יושב

 וכדי הזמן את להעביר כדי אצלו לשיחה
לדווח.״ מה על לו שיהיה
 שהם הללו הדברים על אמר בראון חיים

 שאכן טען פרבר ואילו ביצים,״ ״בילבול
 התערב לא אך בעיתון, אלבין של נציגו היה
 המיסחרי־ בצד היה ותפקידו המערכתי, בצד

העיתו את לחלץ הצליח אכן והוא מנהלי,
 על ולהעלותם הקשה, הכספי ממצבם נים

 שאלבין אומר פרבר לדבריו. המלך, דרך
 השניים של פעילותם במיסגרת אותו הכיר

הליברלית. במיפלגה
כמוהו פרבר, נמנה הליברלית במיפלגה

לורך. נתנאל מזכיו־הכנסת :מאחריו *


