
 והנחשות הערמות מיסתוו■!, שר עבה מסו
 - היא שנשבתה התמימה, החנוה את אופו

באמת? הוקמה היא מה רשם - במצודת־זאב
 של הכללית המיפקדה חבר לשעבר
 ועד גח״ל, קרן את שהקים מי האצ״ל,

חרות. בגיזברות עובד היום
 חברה היא ,.שעל טהורי: אמר
 מעשיה. על לדבר מוכן לא אני פרטית.

 לא היום .1981ב־ איתה התעסקתי
פרטים." שום לר למסור אוכל

 עדיין אתה ״אבל הזה: העולם
כמנהל!" רשום

 את להעביר שכחו ״אולי טהורי:
השם."

קשורה היתה החברה אם לשאלה

 הגיזבר: ענה מיפלגתית, לפעילות
 למסור מוכן ואינני אותי חוקר ״אתה

 עמדתי זמן. לי אין פרטים. שום לך
לצאת."

 הוקמה שבה התקופה
 הבחירות ערב היתה החברה,
 של השני המנהל .10ה־ לכנסת

 לקשר דרך מצא הלסת, החברה,
 העובדות. שתי בץ
 חרות, צעירי מוותיקי לפח, ך•

כבר מילוא, רוני ח״כ של בן־ברית \ 1

 להשקעות חברה - שעל מנהלי משני אחד הלפרן, עדי ך1ק1 ■ון
האגף מנהל הלפוץ היה החברה הקמת בתקופת ולנדלץ. 111111 #1

ליחסי־ציבור. פרמי מישרד בעל הוא ועתה חרות, של המוניציפלי

 בית החרות, תנועת עוז
 הוא בתל־אביב, זיבוטינסקי

 בו מרוכזים רב־תכליתי. בניין
 חרות בית״ר, מישרדי״המיפלגה,

 של אירגון־קניות העולקי, הצה״ר
 אולם עשירה, סיפריה חרות, משקי

אולם־חתונות. ואפילו להרצאות
 ש״מצודת־ יודעיס מעטים

 אכסניה גם משמשת זאב״
 ולנכסי להשקעות לחברה

דלא־ניידי.
 מדברות העובדות מוזר? נשמע

עצמן. בעד
 שכהו אולי

למחוק!
 שני הקימו 1981 מרס חודש ^
 אליהו תל־אביביים, עורכי־דין ₪1

 בשם חברה הברמן, ואיתן שטרן
 ובנדל״ן. בהשקעות לעיסוק שיקמה,

 השם, את לאשר סירב רשם־הוזברות
 שם בעלת חברה כבר שקיימת הסביר
 אותה של אפריל חודש בתחילת דומה.
 השקעות שעל חדש: שם נמצא השנה
בע״מ.

 22ב־ טוב, במזל אושרה, שעל
באפריל.

 רגילות, מניות אלף 50 לחברה: היו
 אחד כל חדשות. אגורות עשר בנות

בלבד. מניות בעשר החזיק מעוכי־הדין
החברה? הוקמה מה לשם

 תנועת של מישפטי יועץ הברמן,
 עם מישפחה בקישרי קשור גם החרות,

 קשר היה האם אך התנועה. של עסקן
כן. אולי הדברים? בין

 אחרי ימים עשרה במאי, 3ב־
 נשלח החברה, של הפורמאלי האישור
 נאמר, במיכתב לרשם־החברות. מיכתב

 הוחלט ובה כללית אסיפה שכונסה
 שני יהיו מועצת־המנהלים שחברי

מנהלים.
ש טהורי, דויד — השניים

הלפרז. ועדי יושב־ראש, נבחר
 פעילי שני הם וטהורי הלפוץ

 גיזברות איש הוא טהורי חרות.
 באותה היה והלפרן ותיק,

המוניצי האגף מנהל תקופה
פאלי.

 שניהם שמסרו הכתובת
 ז׳בוטינסקי, בית זהה: היתה
.38 ג׳ורג׳ המלך רחוב
 של בניין־המישרדים בין מה

 חברה ובין בליכוד הגדולה המיפלגה
ונדל״ן? להשקעות
— טהורי אל פנה הזה העולם

 הבחירות ערב גדול בפירסום זכה
 בראיון בתל־אביב. המוניציפאליות

 אמר חודשים, ארבעה לפני עיתונאי,
 מטהו את לארגן מיועד שהיה הלפרן,

 בוטים דברים להט, שלמה(״צ׳יץ׳״) של
 אחר־כן־ בישראל. הערבים כנגד ביותר

 שצוטטו לדברים בהסברים הסתבך
 נפרד צ׳יץ' עם קשה שיחה ואחרי מפיו,

מהמטה.

 תשלומים ^
המפה על

 מהמטה הלפרן פרש כן לפני
 מישרד ופתח במצודה המוניציפאלי

 הוא ולפירסום. ליחסי־ציבור עצמאי
 חרות למועמדי שירותים לתת הספיק

 בארץ, אחרים במקומות הליכוד או
 האחרונות, המוניציפאליות בבחירות
 את קיבל לא עדייו הוא גם ולטענתו,

לו. שחייבים מה
 הזה העולם עם בפגישה
 בתל־ איבן־גבירול ברחוב בגלידריה

 ומקורביהם, מילוא אנשי מעוז אביב,
 שעל לעניין מאלפת גירסה הלפרן נתן

בע״מ. השקעות -
 שימשה זו חברה לדבריו,

ב- והוצאתם כספים לקבלת

 על ״אנחנו המיבצע מיסגרת
 של אנשיו שאירגנו המפה״,

 אריאל דאז, שר-החקלאות
שרון.

 חמישה שנמשך זה, במיבצע
 ,1981 יוני בסוף הבחירות עד חודשים,

 לטיולים ישראלים אלף 250 הוסעו
בגדה־המערבית. בהתנחלויות

 פעיל מנהל היה שהוא טוען, הלפרן
 ,1981 אפריל־יולי בחודשים בחברה
 מהתשלום היה אליה שזרם והכסף

באוטובו שנסעו המטיילים ששילמו
ומפירסומים. שונות מהפקות סים,

בלתי־סבירה. היא זו טענה
 הלפרן של שדבריו מניחים אם גם

 בחברה צורך יש מדוע מדוייקים,
ולנדל״ן? להשקעות בע״מ פרטית

 לחברה אחד, הסברים. שני להלפרן
 וטהורי, הוא שותפים היו שבה הפרטית,

 הוצאת כמו נוספות, מטרות גם היו
 לא הם ובכלל, ועיסקי־מחשבים. עיתון

 לנושא מראש החברה את להגביל רצו
אחד. ספציפי

 הוא שני. הסבר הוסיף הוא אחר־כך
 החברה של עיסוקה ותחום שהשם סיפר
 שאותו להברמן, בא הוא מיקרי. היה
 חברה מיידי באופן וביקש מכיר, הוא

שכבר חברות כמה היו ״להברמן בע״מ.

 לא לנו. התאימה הכי שעל אושרו,
 ביסוד, חברה עם להתעסק רצינו

 החברות,״ ברשם אושרה לא שעדיץ
הלפרן. הסביר

 שלא הכסף ^
תגיע

ייתכן איר היא. השאלות אלת טלץ
 חודש בסוף הוקמה שהחברה ז

* על לאנחנו כסף איסוף למטרת אפריל  י
 הסיעו ואנשיו שרון כאשר המפה,

 פברואר? מחודש הגדה ברחבי מטיילים
 המיבצע של הכספי העניין אורגן איך

 בעובי־ נכנסו וטהורי שהלפרן לפני
 ואם.ההסבר שרון? מיבצעי של הקורה
 החברה מדוע — נכון הוא ביסודו
קיימת? עדיין

 העולם ערך זו, נקודה להבהיר כדי
 מעוזריו שלושה בין טלפוני בירור הזה

 שהיו שרון, של ביותר הקרובים
.1981 בשנת המיבצע לאירגון קשורים
־־׳ שמע לא שרון מאנשי איש

 י בע״מ״, השקעות ״שעל על
 על שמע לא מהם איש וממילא

 כפסי את אספה זו שחברה כך
 בהם והשתמשה המטיילים
אחרות. ולפעולות להוצאות

ן 1111־1* 1־1 ך ך ו י ך - ך  שהועבר כפי השקעות, לשעל ראשונים מנהלים מינוי טופס ך
המנהלים, שגי .1981 מאי חודש בתהילת החברות לרשם 11^11 |#1| 11

המוניציפלי, האגף ראש הלפרן, עדי הם החרות, תנועת עובדי אז ושהיו מניות, בעלי גם שהם
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 38 ג׳ורג׳ המלד ז׳בוטינטקי, בבית נרשמה המנהלים כתובת התנועה. מגיזברי טהורי ודויד
 הטעות. תוקנה ואחר״כד זאב, מצודת נכתב בתחילה הפרטית. בבתובתם ולא תל־אביב,

המצודה! כתובת את נתך מדוע להבהיר. טירב אך פרטית, בחברה שהמדובר טען טהורי
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