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 המעניין עצמו. ברוק של מפורשת בקשה

 פת, מתקופת במיסמכים שמדובר הוא
 הוזמנו מהם חלק ורק ,1981 מראשית

 במישרד, הגברי חילופי לאחר ברוק על־ידי
האחרונות. הבחירות בעיקבות

 מלא חיוך
בוז

 השאר בין בדו״חותיו, כתג ורבן* <<
■  חשבונות- ואישור קבלות וכן שריזמנות י

 ומאושר. כתוב נוהל ללא נעשים ספקים,
 כלל. אושרו לא שנבדקו מהחשבוניות חלק

 אושרה לא 1980/81 לשנת התקציב הצעת
התקציבים. ועדת על־ידי

 כרטיסי- בחלוקת אי־סדרים גילה המבקר
עובדיה עבור החברה שרכשה הטיסה

 הבום לדברי מאזין פרבר רפי \ 11 ה
י ■ * י י הפ בעת שריר; אברהם שלו, י

 הליברלית. המיפלגה מישיבות באחת סקה
 מישרד־ את שריר מציף ברוק לטענת

הליברלית. מהמיפלגה בעסקנים התיירות

 נאות שימוש אחרי ובמעקב באילת,
אלה. בכרטיסים

 לניהול נוגעת ביותר החמורה הביקורת
 אחד, בבנק נוהלו החשבונות החברה. כספי
 לזכות באילת החברה היתה יכולה לא וכך

הבנ שבין מהתחרות הנובעות בהטבות,
 עובר־ושב: בחשבון רב כסף נמצא קים•

הוש לא כספים שנה. לפני לירות מיליון
 בחשבונות אחד, בסוג אלא בתבונה, קעו

בלבד. פת״ם
 ריבית בטעות הבנק גבה המיקרים באחד

 הטעות, שאותרה ואחרי דולר, כאלפיים של
 חישוב דרשה שלא לחברה, הוחזר הכסף
מם. החזר

 הוא כאשר בבוז חייך המודח המנכ״ל
 במישרד־ נגדו שמעלים הטענות את שמע

 התיירות.
:כרוק סיפר

 מדוע נכון, היה אומרים שהם מה אילו
 ש־ אחרי לעורך־דיני, לפנות מיהרו הם

ש אותי ולשכנע העתירה, את היגשתי
 מקובלים? פרישה בתנאי לעזוב אסכים
 השבוע, כל במשד ביממה, שעות 18 עבדתי

 מישרות בשלוש שעבדתי מכך וכתוצאה
 שני של מלא בשכר העסקתם נמנעה

 קיבלתי לחינם לא הרי נוספים. מנכ״לים
קפלן. אליעזר על-שם העבודה פרס את

 חמישים
ליברלים

 כניסת מיום שעברו החודשי□ ךימשך־
עבודתי, להפסקת ועד למישרד שריר ■י■

 עם חלקם לפחות. ליברלים 50 אלי באו
 מוקדמת. הפנייה עם וחלקם ביד הפנייה

 אחרת. בחברה מיועד לתפקיד בא אחד כל
 מי לוטן, עמום לידי הסתובב חודשים
 הממשלתית, בחברה עכשיו אותי שמחליף

 בדצמבר במקומי. יבוא שהוא והודיע
 יהיה שהוא לי הציע אפילו *הוא הקודם
סגני.

ל שהוצעו נערים מיני כל אלי באו
 את פתח מהם אחד בעכו..כל פרוייקטים

 דחיתי מיפלגה. פעיל שהוא באומרו השיחה
 התנגדות לי היתה לא בנימוס. אחד כל

הקרי על שיענו בתנאי אך אותם, לקבל
טריונים.

 היה חברות. לשלוש מוניתי סתם לא
 שקיבל ממשלתית המלצה בעיקבות זה

 הביניים בתקופת מחדש. לאירגון פת
 פנויות, בחברות מנהל אשמש שאני סוכם

החברות. מיספר להקטנת עד
 הבין אז אד שהסתיים, כמעט השינוי

 יש אם הפוך. לפעול צריך שהוא שריר
 רק ולו ,12 שיהיו צריך חברות, שבע
 ה- לפעילים מישרות לספק שיוכל כדי

מיפלגתיים.
 בדיאן גוסטב את במשכורת, מינה, הוא

 לפיתוח הממשלתית החברה ליושב־ראש
 נוידרפר, משה במקום תיירות, מיפעלי
 שיף, לחיים נתן הוא בהתנדבות. שעבד
 ריבלין ולגדעון מקופל פילובסקי לעוגי
 במועצת-התיירות. תפקידי־מפתח מכנס,

 מכך הפיקו שהם לומר יכול לא אני
 להשתיק הצליח שריר אך הנאה, טובות

 בשלוש מרכזיים ביקורת מוקדי שלושה
שונות. מערכות
ב החל ופרבר שריר ובין ביני הקרע

בפב שנערכה הגדולה, התיירנים ועידת
 התחיל כשהכל טענתי, אני השנה. רואר

 היו לא מיותר. אירוע שזהו להתבשל,
 לפנות הולכים והם ויעדים, מטרות לנו

 תשובות שיתנו הצעתי חדשים? לשוקים
 בקיצור, איתנו. עובדים שממילא לאלה
 בגין, אצל שריר את קידם זה ועידה. עשו

 עשו בוודאי האחרים האינטרסנטים שלושת
 התיירנים מרבית אד התקשרויות- המון

שיבעתיים. ממורמרים חזרו שבאו
 איד ידעו לא אפילו הם ופרבר. שריר
 הפאשלה את תיירות. המילה את כותבים

 ערב קורפו, חיים שר-התחבורה הודעת של
 הבוצות עירוב איסור על הוועידה. פתיחת

 שחשבו ופרבר, שריר יזמו בטיסות־שכר,
 הכריחו הם שלהם. העסקים את יקדם שזה
 מישרד־התחבורה מנכ״ל לנדאו, עוזי את

 נגמר. לא זה בזה אד הענייז. את לסגור
 את לכאו להביא מצליחים שהיו נניח

 הטלוויזיה תוכנית של המרכזיים הכוכבים
תיירות? מקדם היה זה דאלאגז,
 של קיומו בצורך ספק מטיל אני בכלל,

 לדעתי עצמאי. ממשלתי מישרד־תיירות
מיותר. זה

 עוסק ״שריר ^
ת״ ^ בחלטורו

 במתן חרגתי שאני אומרים הם לי1*ן
ע ה ערב בתי-מלון. לבניית היתרים ׳

 ששכר מטוס על שריר עלה מסיני נסיגה
 לטוס כדי עיתונאים, ועבור עבורו שיף

 מארינה למלון אבן־פינה ולהניח לאילת
 בוועדת לדיון עדיין הובא שלא אילת,

לפגם. טעם וזהו — המקומית בניין־ערים
 פיתרון עדיין אין אך זמן׳ לו יש לזה

 תיירות- וכל הבא, בחורף באילת לנחיתות
 עוסק ששריר משום להיעלם, עלולה השכר

לעבוד. במקום בחלטורות
 מיני בכל אותי מאשים מישרד-התיירות

 התצהיר לחקור. שימשיך אדרבא, האשמות.
 בדיוק מעיד לעבודה לבית-הדין שהיגשתי

ל במישרד־התיירות עשיתי ומה אני מי
לארץ.״ התיירות עידוד
ברוק. של דבריו כאן עד

 להשקעות חברה להקים עומד ברוק
 שלו, הקודם הדירקטוריון יושב־ראש עם

 וכדבריו ידוע, מלונאי לייטרסדורף, טומי
 שעבר מה את במהרה לשכוח רוצה הוא

האחרונים. בחודשים עליו
 במישרד- המשך. יהיה שלפרשה נראה

 את להעביר בדעתם נחושים התיירות
 סתם שלא להוכיח כדי הלאה, החומר

 יימצא אם ומנוסה. ותיק איש־תיירות הודח
 המאשימה האצבע תכוון בעבודתו, פגם

 התפקידים, לשלושת אותו שמינה מי כלפי
שהח פת, גידעון שר־התעשיירדוהמיסחר

 במיקרה הוא התיירות, בתיק גם בזמנו זיק
 אברהם הנוכחי, שר־התיירות של יריב

הליברלית. המיפלגה בחוד שריר,
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גופות שרידי
הרימונים משליך גם

הרימונים. שני פיצוץ אחרי הויצפה על נותרו מרוסקות
לזיהוי. ניתנת בלתי היתה אוליאל, — הקורבן של גופתו

חמורה. בצורה נפגע הטוב, חברו רצח על לדין היום העומד

אדישות... גילה והוא איתו שבתי ל*
 סיגריות. לי מדליק היה רגע כל
 מדליק היה ביד, רימון לי שהיה מכיוון

 לעניין בכלל מתייחם היה ולא סיגריות לי
 ממני, לו איכפת שלא ראיתי אז הזה.

 העיד מעצמי,״ איכפת לא ככה לי גם אז
הנאשמים. ספסל מעל עבדי אמנון

 הגדולות העיניים בעל התימני הצעיר
 לא בית־חולים, בחלוק לבוש והשחורות,

 מעל ולהעיד רגליו על לקום מסוגל היה
 נאשם, הוא שבו באירוע כי העדים, דוכן
 בקורבנו, רק לא שהשליך הרימונים פגעו
 הוא עצמו. בו גם אלא אוליאל, אלי

 שכב אחדים חודשים מאוד. קשה נפגע
 החיים בין מפרפר כשהוא בבית־החולים

 לדין הועמד כשהתאושש, ולבסוף, והמוות,
ביותר. הטוב ידידו רצח על

 עדינות גילתה שניט, נורית התובעת,
 הנפחד. הצעיר את חקרה כאשר ורוך

 15 בת למישפחה בן הארץ. יליד עבדי,
 רק הצבאי שירותו את סיים נפשות,
 לעירו, וחזר שעברה, בשנה מאי בחודש
רמלה.

 כרוחו. עבודה מצא לא הצבא אחרי
 צעירה, ואחות אחים עוד היו הוריו בבית

 הטוב, חברו עם יצאה זמן שבאותו
 אבל אוליאל. אלי מילדות, גדל שאיתו
 יחסיה את לנתק החליטה 17ה־ בת האחות

 בסמים משתמש שהוא בטענה אוליאל, עם
 היא כי לו הודיעה אחד יום מצה״ל. וערק

אותו. עוזבת
 המאהב של לגורלו לחשוש מקום היה

 היטב תיפקד לא שאוליאל מכיוון הנכזב,
 כי איים 1980 בשנת כבר לחץ. במצבי
 בתחנת־המישטרה, ויתאבד רימון יפוצץ
 הצבאית המישטרה על־ידי נרדף כאשר

כעריק. אותו שחיפשה
ה, מ מ  צולמה סו

אנסה ונ
 תפס הפרידה אחרי ספורים מים ל

 ברחוב כשהלכה חברתו, את אוליאל
 אותה הכריח סכין ובאיומי ידידות, עם

 לקחת עליה כפה לדבריה, לדירתו. לעלות
הר אחר־כד סוממה. והיא כדורים, שני

 של בפלאש מבזיק הוא כיצד גישה
 אוליאל חסרת־אונים. היתד. היא מצלמה.

 התיר ולא חולצתה את קרע אותה, אנס
הדירה. את לעזוב לה

לחפ אמנון, אחיה, בא בבוקר למחרת
 בדלת צילצל הוא אוליאל. של בדירתו שה

 צעקה האחות נפתחה. לא הדלת והמתין.
 היא הדלת, את יפתח לא אוליאל אם כי

 ואמנון הדלת נפתחה ואז לצרוח, תתחיל
 כשעיניה בגדים, קרועת אחותו את ראה

 בסלון. הספה על יושבת בחלל, בוהות
 והוא שקרה מה את מייד לו סיפרה היא
.מחברו הפילם את דרש

 לא כי אוליאל טען זה בשלב כבר
 הנערה. את צילם לא והוא פילם כלל היה

 וחזרו הדירה את עזבו ואחותו אמנון
 אח עם התייעצות נערכה שם לביתם.

 את לסיים יש כי והוחלט נוסף, בוגר
 יחד המישטרה. התערבות ללא העניין

לדי אמנון חזר אהרון, ואחיו, אחותו עם
במפ ממנו ביקש הפעם אוליאל. של רתו
 שעליו סרט־הצילום את לו למסור גיע

 היה לא אולם העירומה. האחות הונצחה
 לדיבריהם, הבחינו, האחים לדבר. מי עם
 מדבר ואינו ״מסטול״ הדירה בעל כי

 ולא בדירה חיפוש ערכו הם לעניין.
אחד, סרט מלבד סרט־צילום, כל מצאו

ואוליר הריגה¥¥
סיוע

 רק אפילו
להתאבדות,

הוזשפט. בבית בדיון נש, זאב הסניגור, טוען


