
הקבלנית החברה של כעליה *♦*ני
 השמיים עליהם נחתו באילו ״■הרגישו

 בטוחים היו הם אחד רגע בהיר. ביום
 לביצוע וריווחי שמן בחוזה זכו שהם

 ממשלתית, חברה למען חשובה עבודה
לש החליט שמישהו להם התברר ולפתע

 שהם העונה, מז גדול חלק מהם לול
הוגן. בסיכת בה זכו

סלו ושימעון רמות מרדכי השניים.
 אבר- (״ברוכק׳ה׳׳) ברוך לידידם פנו מון,

וסיפ החרות׳ בתנועת חשוב פעיל פסון,
 לאברמסון להם. שאירע מה על לו רו

 חבר- אל תפנו שלא ״למה עצה. היתד.
במא ידוע הוא אולמרט? אהוד הכנסת

הציבוריים.״ בקיו
 אול- על כמובן, שמעו, וסלומון רמות

ביני יקשר שאברמסון ביקשו הם מרט.
הסכים כשחבר־הכנסת מאוד ושמחו הם,

 אייו באו חס
סת נאל  חנו־ננ

 בקשרים להיעזר נרי
עיסקיהם למען מיפרגתם

 חבר־הכנסת קצרה. לשיחה עימם להיפגש
השות שני את פגש והממושקף הצעיר

הס אולמרט בתל־אביב. בבית־קפה פים
 לשימי גבול היה ולא בפרשה, לטפל כים

השניים. של חתם
 בין האחרונה הפגישה זו היתה לא

 עברו אחר-כך אולמרט. ובין הקבלנים
 מאוד, מכובד לאתר לירושלים, הפגישות

 :במיסדרונותיו היטב מתמצא שאולמרט
 פרקליטיהם גם ניהלו בינתיים הכנסת.

 כדי מישפטי, מאבק השותפים שני של
להם. ינתן שהמיכרז

נו השותפים ולשני רב, זמן חלף לא
 שהם הממשלתית, החברה עם שהחוזה דע
אליהם. הוחזר לזכות, צריכים היו

 לבוא. איחרה לא המרה ההפתעה אך
מ חשבון וסלומון רמות קיבלו לפתע

 על דולר. אלפים עשרת על-סך פולפל
 שהיה חבר־כנסת חתום היה החשבון

אולמרט. אהוד להם: מוכר כבר
 סיפר ,ידידם אברמסון׳ נדהמו. השניים

 ציבוריים. מאבקים מנהל שאולמרט להם
 של תשלום מקבלים חברי־כנסת האם

 וחצי שלושה — דולר אלפים עשרת
ציבורי? מאבק תמורת — לירות מיליון
ש מכתב־ההגנה ■שעולה מה כאן, עד

את שהגיש מי וסלומון. רפות הגישו

ה ספסר■ רס ת הבו טרי מנ הפרל
 טיפוס מייצג זה, במישפט .מצטייר שהוא כפי אולמרט, אהוד

 לרוב שלוחת־־רסן, דמגוגיה המשלב עסקן :חכר־כנסת של חדש
 פרטיים עסקים עשיית עם ביותר, הקיצוני הלאומני הסוג מן

פורחים.
 הבריטי, הוגה־הדיעות התכוון שאליו הסוג מן פטריוטיזם זהו

 מיפלטו הוא ״הפטריוטיזם אסר: כאשר ג׳ונסון, סמואל הד״ר
הנוכל.׳׳ של האחרון

 העסקן, של הציבורי המעמד לביצור משמש כזה פטריוטיזם
 בקשריו להיעזר שרוצה מי לסוחר• עובר למטבע זה מעמד ההופך

כיסו. לתוך מצלצלין לשלשל חייב השילטון, עם העסקן של
 מצאה שיטת־אולמרט המיפלגות• בין הבדל אץ זו מבחינה

 וביניהם כלכליים ויועצים עורכי־דין הם ככנסת רבים מחקים. לה
 משגשגים שעסקיו שחל, משה עורך־הדין המערך, ראש־סיעת

 הלאומנית ההסתה חיקוי תוך הפרלמנטרי, מעמת שמתחזק ככל
הליכוד. של

 יוזמה מתחילה פעם ומדי זה, לנגע מודעים חברי־הכנסת
 האלה היוזמות כל אך להסוואתו, או המצב לתיקץ חלושה

הפרלמנטרית. הבורסה ספסרי של האינטרסים חומת על התנפצו

 והפרק־ חבר־הכנסת הוא כתב־התביעה
 מה בתוקף התובע אולמרט, אהוד ליט

לדעתי. לו, שמגיע

ללא
רתיעה

 ומנהלי ■בעלי־מניות וסלומץ, מות ר*
קבל חברה — בע״נז סולרם חברת י

 של למיכרז נענו לעבודות־עפר, נית
 במישרד־השי- הקשורה ממשלתית חברה

 אפריל בחודש שפורסם המיכרז כון.
במחו ופיצוץ בעבודות־עפר עסק ,1982
 סולרם הממשלתית. החברה של שונים זות

 המחוזות כל לגבי הצעותיה את הגישה
 זכתה היא המיכרז. התייחס שאליהם
והד המרכז תל-אביב, במחוזות במיכרז

 במיכרז זכתה לא היא זאת, לעומת רום.
והצפון. חיפה ירושלים, למחוזות

 שלחה שעברה, השנה של מאי, בסוף
הממשל החברה של המישפטית היועצת

הסבי היא סולרם. למנהלי מיכתב תית
 זכו, לא הם שבהם שבמחהות בו, רה

חב שתי עוד למיברזים הצעות הגישו
 ומיצ־ בע״נז חיצוב שניר־עבודות רות:

 העלתה, בדיקה בע״נז. עפר פה־עבודות
 אותם על־ידי נשלטות החברות ששלוש
 הצעות את לפסול והחליטה מנהלים,

 שהחברה הוסיפה, היא החברות. שלוש
 עבירה כאן שיש חושדת הממשלתית

 בעיקבות העיסקיים, ההגבלים חוק על
הנע בין וסודיות שיוויוניות כללי הפרת

למיברז. השוגים נים
 רון סולרם, חברת של עורכי־הדין

 עם מגעים קיימו סטמרי, ואמיר טראוב
הממשל החברה של המישפטית היועצת

שום בטענותיה שאין לטעון וגיסו תית

 נאשר נדהמו והם
 השוום גחם חנק הוא

ו מפולפל נו  השימוש ע
המיפלנת׳ במעמדו

ביותר. הקלוש גם ולו מישפטי, בסיס
 ל־ להם בצר השניים פנו לדיבריהם,

 למינהלן כעוזר כיום המשמש אברמסון,
 הוא בניו־יורק. הישראלית בקונסוליה

 מתכוונת אכן הממשלתית שהחברה הניח
במחו במיכרז הזביה את מסולרם למנוע

אולמרט. את והציע הצפוניים, זות
 אולמרט הגיש שאותו בכתב־התביעה,

 הוא עינבר, יצחק עורך־הדין באמצעות
ש הסכימו סולרנז הברת בעלי כי טוען
 הוא הראשונה. בפגישה אותם ייצג הוא
 לשלם התחייבות על אותם החתים לא
 רכש שהוא האמון בשל שכר־טירחה, לו

להם.
 ואחרי פעולותיו, בעיקבות רק לטענתו,
 עם ממושכים ודיונים מישפטי משא־ומתן

הממ החברה של המישפטיים היועצים
 עמדת התקבלה ומישרד־השיכון, שלתית

 אולמרם. על-ידי שיוצגו סולרם בעלי
 וזכתה לפעולות־הדגמה הוזמנה החברה

חיפה. ובמחוז הצפון במחוז במיכרזים
 בל אין כי אולמרט, קובע בהמשך
 היתד. לא פעולותיו לולא בי מחלוקת,

על כלשהי בעבודה זוכה סולרם חברת
והצפון. חיפה במחוזות המיכדז תנאי פי

 של הכספי ההיקף את העריך אולמרט
בכעשרה החברה זכתה שבהן העבודות
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