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 הדלק חברת את בשעתו, שובשה,
 בשנת אותה למכור והחליטה סומל,
 כאשר עצום. רווזדהון עם 1981

 יורם ימים, אותם של שר־האוצר
 המגיע המס גביית על עמד ארידור,

 אמור היה ואשר כחוק מריווחי־ההון
 דולר. מיליון 20 כמעט לאוצר להכניס
 בשנת האחרונות הבחירות ערב לכנסת,

1981.
 את כשראה מגידרו יצא קליינר

 הישווה הוא תבוסתו, למחרת הכרוז.
 ישראל בקול השבועי בטור בראיון

 שטירמר. דר לפירסומי הכרוז את
חוברת על ביותר רגז לוי מחנה

 הקולות את סופר
לא־מחמיא כרוז

 בסיום המצביעים. בין אהרון שהפיץ
 הופיעה האיש של חייו תולדות קיצור
 יורם של זו ומתחתיה שמיר של חתימה

 שחתימת הבחינו חדי־העין ארידור.
 מיכתב קטע על היתה האישים שני

 אותיות באותן עמוד, באותו שצוטט
 כלל קשור היה ושלא דפוס

 קידום בענייני עסק אלא להתמודדות,
בקולומביה. הישראלי היצוא

 זכתה אהרון של החוכרת
והונאה״. ״זיון? לכינוי:
 מילוא. של ותיק חבר הוא אהרון

 היה כשזה שמיר, את הכיר הוא
 היה ואהרון התנועה הנהלת יושב־ראש

 במצודה. מחלקת־העולים מנהל
 את מינה הוא שר־החוץ היה כששמיר

בקולומביה. לתפקידו צ׳ילה יליד
 מכריע תפקיד היה אלה לחברים

 שכבר ודקל, מילוא ההצבעה. בתוצאות
 ויעילותם כושר־עבודתם את הוכיחו
 בחודש ולוי שמיר בין במאבק

 והבטיחו המכבש את הפעילו ספטמבר,
אהרון. לטובת 43:46 הניצחון, את

 של שעה זו היתה למילוא
נחת־רוח.

 קליינר ובין בינו המירוץ מאז
 מסוכסכים תל־אביב באוניברסיטת

 אינם שכמעט כר, כדי עד השניים
 אחד של כישלון ביניהם. מדברים

רעהו. של ליבו את תמיד מחמם
 הצורב, ההפסד פצעי ליקוק אחרי

 שמעז למסקנה והגיעו לוי אנשי ישבו
מתוק. יצא

 יחסי היו הירושה על במאבק אם
 ,40:60 שמיר מחנה ובין בינם הכוחות

 .49:51ל־ הפער צומצם עתה הרי
 הם שווים, מחנות על שמדובר ומכיוון

 במוסדות ייצוג לדרוש מתכוונים
בהתאם. השונים

 עצמו את אהרון חשף הזמן באותו
 עברו על וסיפר לאמצעי־התיקשורת

 בין השגריר הציבוריים. תפקידיו ועל
 הרצליה בגימנסיה שלמד 40ה־

 נמנע לשניים, ואב נשוי בתל־אביב,
 הוא המחנות. בין המאבק על מלדבר

 יהודים להבאת שלו הדרך על דיבר
ארצה.

 משמעות את להבליע ניסה אהרון
 כוח בעמדת זכה שמיר מחנה ניצחונו:

 וכבור, עתירת־ממון רבת־השפעה,
 על מבוסס אינו בתנועה שכוחו והוכיח

מיקרי. רוב
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בחדרן הדרת את פרץ מי

מאחורי מתחבא מה1 -
להעלימה? שניסו הפריצה

טוג״ט וו

ז עשן מסך

בירושלים

התיירות מישדד מנכ״ל של

 הם מה היטב ידעו פורצים ך<*
מחפשים. 1 1

 שעברה בשבת חדרו הם כאשר
 בירושלים, מישרד־התיירות לבניין

 בכתובת. טעו שלא להם ברור היה
 בעבר שכנה שבו פרומין, בית המקום,
 בירושלים, ג׳ורג׳ המלך ברחוב הכנסת,

 עמד לא הוא זאת, בכל אך היטב. מוגן
האלמונים. בפני

 של לחדרו נכנסו הם ראשית,
 ליתר פארוז. ג׳ורג׳ חשב־המישרד,

 את פתחו שם לחדרו. פרצו הם דיוק,
 של פינקסי־המחאות נטלו הכספת,

 מוטל שערכן — מישרד־התיירות
 הוראת־ביטול שנמסרת מרגע בספק
אחר. משהו לחפש והמשיכו — לבנק

 מיסלגה
פריצות של

 את מצאו הם קצרה בדיקה חרי
המיש־ מנכ״ל של חדרו מפתחות

 הכספת מפתחות ואת פרבר רפי רד,
 במהירות, במדרגות טיפסו הם שלו,
 של לחדר נכנסו השניה, לקומה עלו

 נגעו לא הם לחפש. והחלו פרבר
 השולחן, על שהיה ברדיו־טרנזיסטור

 הם דקורטיביים. שולחן באביזרי לא
מיסמכים. איתם לקחו לא

 של בחדרו חיפשו הם כן, אם מה,
פרבר?

 (״אברש׳ה') אברהם השר ללישכת
 מהבניין יצאו אלא חדרו, לא הם שריר
 בקיר שבור חלון — נכנסו שבה בדרך

המיבנה. של האחורי
 השבת יום עד היה עצמו פרבר
 כתבי בכינוס השתתף הוא באילת.
 הדרומית. בעיר שנערך תיירות, וסוכני
 הראשון ביום הופיע הוא כאשר

עיניו. חשכו בירושלים, במישרד
 נלקחו למקום, הוזעקה המישטרה

 עיקבות־ נבדקו טביעות־אצבעות,
ראשוני. תחקיר ונערך נעליים

 מישרד־ הן נמנעו למקובל, בניגוד
 של הדרומי המחוז והן התיירות

 הודעה כך על מלמסור המישטרה
לאמצעי־התיקשורת.

 הפריצה, סביב קשר־השתיקה
 את והן המישרד עובדי את הן שהקיף
 האפשרות את מגדיל המדים, לובשי

 גניבה למטרות היתה לא שהפריצה
דווקא.

 היתה, שהועלתה הראשונה ההנהחה
 עבודת־ שעשו התמימים, שהפורצים

 אמצעי־הביטחון על מדוקדקת הכנה
 או החשב בחדר כי הניחו בבניין,
מזומן. כסף יש המנכ״ל של בכספת

ראשי־המישרד תומכים זו בגירסה

שריר שר
וכספות המחאות

 מעוררת אחרת גירסה כל רבה. בדבקות
מבוכה. בהם

 יחסי־הכוחות את שמכיר מי אך
 של מעמדו את הליברלית, במיפלגה

 בעיותיו ואת במיפלגתו שר־התיירות
 היה יכול לא — המישרד של העדינות

 על הסיפור למישמע לחייך שלא
 של הרבים היריבים התמימים. הפורצים
 להעלות מיהרו במישרד העסקנים
שונים. מרעיונות רעיונות

 שהפריצה הוא הראשון הרעיון
 הסיעות מאבקי רקע על התרחשה
הליברלית. במיפלגה השונות

 הגדולה הסיעה בראש ניצב שריר
 הפורצים את ששלח ומי במיפלגה,

במישרד. מסויים מאוד דבר־מה חיפש

 ריב פרץ כאשר חודשים, כמה לפני
 מודעי, יצחק שר־האנרגיה, בין גלוי

 מודעי התפרץ שריר, סיעת ואנשי
 יריביו על לגלות לו שיש מה כי ואיים,
הפלילי', במישור .נמצא

 כבר הליברלית שהמיפלגה מכיוון
 בלתי־חוקיים, ומעשים פריצות שבעה
 על פוגע חומר אחד מחנה חיפש שבהם
 ביותר. סבירה זו אפשרות נראית רעהו,

 גנבו הסוואה לשם זו, אפשרות לפי
 היה שאי־אפשר המחאות הפורצים

 ולוא איתם נטלו לא בהן, להשתמש
 מה מצאו שלא או אחד. מיסמך

 מה את במקום שצילמו או — שחיפשו
שביקשו.
 הפורצים שכוונת הוא שני רעיון

 והשר. המנכ׳ל בין לסכסך היא
 השמועות עם מתקשרת זו אפשרות
 בענף־התיירות, חודשים מזה הרווחות

 בין כביכול, שעבר, שחור חתול על
ושריר. פרבר

 ואף השמועות את הכחישו השניים
 יחסי־עבודה שוררים שביניהם הוכיחו
 בין מהמקובל טובים ואפילו תקינים

 היא, ההנחה מישרדיהם. ומנכ״לי שרים
בשליחות פעלו שהפורצים כן, אם

 השניים, בין לסכסך הרוצה מישהו
 זה, כנגד זה חשדות שניהם בלב להטיל
 מערכת־ את לערער זו בדרך וקיווה

ושריר. פרבר כין ההדוקה היחסים

כפפות

 שהפורצים הוא, השלישי רעיון ^
 הירידים מרכז על חומר חיפשו 1 1

שבתל־אביב. בגני־התערוכה
 שהמנכ׳ל שמועות רווחות זמן מזה
 בר־גרא, יעקב המרכז, של הנוכחי

 תפקידו את יעזוב שריר, של מאנשיו
 הליברלית. המיפלגה מנכ׳ל וימונה

 של מוצא עבורו חיפש ששריר נרמז
 | לא הירידים מרכז שעזיבת כדי כבוד,
 כספי ניהול רקע על בשערוריות תלווה
אחרים. ומחדלים כושל

 בחופשה עתה הנמצא בר־גרא,
 ושמרכז עוזב שהוא הכחיש שנתית,

כשורה. שלא מתנהל הירידים
 יש שריר שבידי טענו, יודעי־דבר

 לא מאוד באור המעמידים מיסמכים
 יתכן בר־גרא. מעללי את חיובי

 אלה, מיסמכים אחרי חיפשו שהפורצים
בכלל. קיימים הם אם

 הפריצה את מסביר הרביעי הרעיון
 פוליטי. ולא רווקא, מיקצועי רקע על

 בחודשים שרויים המלונות בעלי
 מישרד־ עם חמור בסיכסוך האחרונים
 פגע השר כי טוענים התיירות,
 כמה כשפירסם שלהם במוניטין

 אפשרות לפי מחמירים. רוחות־ביקורת
 מודאגים, תיירנים הפריצה את יזמו זו,

 להם מכין דוחות עוד איזה לדעת שרצו
המישרד.

 שבכס־ מכחישים התיירות במישרד
 היו הפרוצים בחדרים או שנפתחו פות

 מנסים הם בעלי־חשיבות. מיסמכים
הפריצה. בחשיבות להמעיט

 היא הרועמת השתיקה דווקא אך
הנותנת.
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