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נגדו אנונימיים

 אנשי־ננסקים
קדה מה ישאלו

ה יגרמו נגדו יעיד בשוויץ לטמיון שירד לכספם לשערורי
 זכה לא כתבי־הכלכלה א ף*

 שר־ שכזה. לאירוח *מעולם 1
 שריר, (.אברשה״) אברהם התיירות,

 לשני הכתבים את השבוע הוציא
 שבמרכזם הארץ, בצפון ימי־סיור

 27 באורך בטבריה, מידרחוב חנוכת
מטר.

 זכו הסיור של הראשון בערב
 ביותר מפוארת לארוחת־ערב הכתבים

 דיברי ושמעו הירדן, בעמק במלון
 לסיור שבא השר, של מליצה

 והדוברת ריבקה, אשתו, בלוויית
 עשרות כמה עוד גנני. דבורה שלו,

 בהנאה לעסו זוטרים פעילי־מיפלגה
 והאזינו המשובח המזון את מרובה
מנהיגם. של ההגות לדיברי

מש יריבו את לאגוף ניסה שריר
ולהתחנף מודעי, יצחק הימים, כבר

 הולמת אינה ובוודאי לגביר, יותר מה
בישראל. שר של משכורת

 מתנגדי מיפגש בעת שעבר, בשבוע
 דיווחו המכביה, בכפר הליכוד איחוד

לפ שריר של נסיונותיו על הנוכחים
 מתומכיו, שלושה כי סופר בכינוס. גוע

 טילפנו לצידו, שנותרו מהאחרונים
 את להחרים מהם ודרשו לחברי־המרכז

 בכך יראה ששריר באיום הכינוס,
אישית. פגיעה

 כך החברים, לב על שדיבר הראשון
 רפי מישרד־התיירות, מנכ׳ל הוא דווח,

 הליכוד איחוד ממתנגדי שניים פרבר.
 והם עימו שיחת־הטלפון את הקליטו
 שירות־ לנציבות ההקלטות עת יעבירו

 לא המנכ׳׳ל אם לבדוק כדי המרינה,
התקשי־ר. הוראות על עבר

לפנות מתכוון עצמו שר־האוצר

 לנעשה אחרת גירסה יש כליברלים
 לעבר החיצים מופנים בעיקר בחברה.

 שריר של ששמו שלה, פרוייקטים שני
בהם. נקשר

 העסק מיבצע הוא האחד
 לו נתן ששריר המובחר, התיירותי

 מישרד־התיירות ועזרתו. חסותו את
 בתחרות להשתתף לעסקים המליץ

 עבור כסף הרבה הזוכים שילמו שבה
 יריבי אוספים שנים כמה מזה התעודה.

 חומר מירושלים הצעירים שריר
 אריה התגייסות עם עתה, בעניין.
 עומדים הליכוד איחוד נגד רולצ׳ין

 מן ולא החומר, את לשלוף הצעירים
למישטרה. ישירות יועבר שהוא הנמנע

 מהזיכוי נרגעו לא עדיין הצעירים
 קשריו בעניץ לשריר זמיר יצחק שנתן

הם הגרמנית. זיידל הנס קח עם

םפבח>2פ
 עם יומיומי במגע הבאים לכתבים,

שר־האוצר.
הלי שבקרב ידע לא הוא השבוע

נחרץ. כבר גורלו הגדול ברלי

 מלתחה
גביר של

 שריר של המחנות בין שינאות ^
 דבר. לשם כבר הפכו ומורעי \ 1

 תחילתן חדש. לשיא הגיעו הן באחרונה
 עם בשיתוף משריר, שבאה ביוזמה
 ממישרד־ מודעי את להדיח פת, גירעון
 אריק את במקומו ולמנות האוצר,
 שריר, של בלחציו המשכן שרון.

 להביא ניסים, משה השר בתמיכת
 והליברלים, חרות בין מלא לאיחוד
ואנשיו. מודעי לעמדת בניגוד

 שריר הגדיש מודעי שלדעת מכיוון
 אחת בו לטפל הוחלט הסאה, את

ולתמיד.
 זמן כבר היו ומישרד־התיירות שריר

 בץ פרועות לשמועות נושא רב
 קשורות הן הליברלים. העסקנים
אט־אט. המתפרק שריר, של במחנהו

 מודעי של הנוכחית לנסיעתו
 פינחס חברו הצטרף לארצות־הברית

 מגבית הרצאת בין גולדשטיין. (.פיני״)
 מכפר־סבא הח״כ ינסה לשניה, אחת

מישורים. בכמה שריר נגר חומר ללקט
 בארצות- יבדוק גולדשטיין ראשית,

 בדבר חשדות על שמועות הברית
 בין שנחתם החוזה של אי־כשרותו

 ויזמים אמריקאית המבורגרים חברת
 של אחיו הוא היזמים אחד ישראלים.

 של עורך-הדין שריר. מעוזרי אחד
 שזכה שריר, של מאנשיו הוא העיסקה

 באגודה כבוד בתפקיד מכבר לא
 שריר בים־המלח. התיירות לפיתוח

 באתרי־ זיכיונות לרשת להעניק אמור
ברחבי־הארץ. שונים תיירות

 בניריורק להיפגש ינסה גולדשטיין
 וקבלן, איש־עסקים נוימן, ניסן עם

 לים. מעבר ממושכת תקופה השוהה
 לשריר עבר מודעי, מאנשי היה נוימן

 עזב נוימן גדול. רעש בקול ממנו ונפרד
 לבדוק ינסו עתה רב. ברוגז הארץ את
 לחיסול למסע אותו לרתום אפשר אם

שריר.
 של במסעו שייבדק אחר עניין

 בלשכות- הנעשה הוא גולדשטיין
האמרי ביבשת ישראל של התיירות

 אנונימיים מיכתבים כמה קאית.
 אירוח בעניין למישרד־האוצר, שהגיעו

 בארצות־ ופמלייתו שר־התיירות של
 יריבי בין רב עניין מעוררים הברית,
 רבה בציוריות תוארה במיכתבים שריר.

שמתאי- השר, של המפוארת המלתחה

 חומו אוסר גורושט״ן
באוצות־הבויח נגרו

 לא חמורים היבטים שכמה בטוחים
כהלכה. נחקרו

 לפרוייקט גם קשורה מ.י.ל.ן חברת
 רב זמן נמצא הוא שגם אחר, תיירותי
 - לתייר בדרכון המדובר במעקב.

 עשרות ובו דרכון, בצורת עלון
 בצירוף לתיירים, מודעות־פירסומת

שוברי־הנחה.
 שריר של ביוזמה שנוצר הדרכון,

 היה פליישר, של חברו מנדה, ובתמיכת
 על־ידי הנכנסים לתירים להימסר אמור

 השוטרים הגבולות. מישטרת שוטרי
 ביוזמת לכך, מיוחד קורס עברו אף

בסופי״שבוע. שריר,
 חיפשו ארצה, ששבו ליברלים כמה

 הוא בנתב״ג. הפירסומי הדרכון את
 את לקירבו שבלע לפני לא נעלם,
 מבעלי־העסקים שניגבו העתק, סכומי
להפקתו. ידם את נתנו אשר

פורשים

י ע ד ו ן מ י י נ  מתע
ו בחקירות ע ו ו שג

 וישאל בר־לב, חיים לשר־המישטרה,
 נגר תיק־החקירה נמצא שלב באיזה
 במטה לחקירות־הונאה ביחידה פרבר

 של תלונות התיק: של עניינו הארצי.
 עבירות על פרבר, של לשעבר מזכירתו

 תפקידו במיסגרת לכאורה שעבר
במישרד־התיירות.

 שריר, של במחנהו השני הפעיל
 הוא הטלפוני, למסע־הלחצים שהתגייס

 השר. של קרוב־מישפחה מנדה, אמנון
 מ.י.ל.ן, בחברת נקשר מנדה של שמו

 העסק בית אותות את שהעניקה
במחיר. המרבים לכל הנבחר
 החברה זכתה וחצי שנה לפני
 בכולבוטק. מעולה חשיפה לכתבת

 מישפטי דו״קרב התנהל השידור לפני
 כל נכח ובאולם העליון בבית־המישפט

 החברה, שבמיסמכי למרות מנדה, הזמן
 שמו אין ובפירסומיה ברשם־החברות

מופיע.
 קשר כל מכחיש עצמו מנדה
 מאיר שהמנהל, וטוען למ.י.ל.ן
 שניהם שלו: חבר פשוט הוא פליישר,

אחד. במישרד משתמשים

בחשאי
 שריר, של השלישי מטלפן ך*

 רבים חברי־מרכז אל שחייג \ 1
 שגב, חנוך(.נוקי"> הוא שעבר, בשבוע
 לקידום האגודה מנהל לשעבר

 וזו מהאגודה, פרש שגב התיירות.
 על־ידי מקרוב, נבדק בטרם נסגרה
 ענייניה התנהלו איך מוסמך, גורם

הכספיים.
 של קטנה לא לרשימה מצטרף שגב

 ואחר אצלו, עבדו שבזמנו שריר, אנשי
 אחת בנימה חלושה. ענות בקול פרשו
 שהיה לוטן, עמוס את מכירים איתו

 לפיתוח הממשלתית החברה מנכ״ל
 מנאות טוויג סמי ואת התיירות,

 באותו עכשיו ועוסק שהסתלק מרפא,
בהרצליה. פרטי במלון תחום

 את ללחוץ מתכוונים מודעי אנשי
 הסבר מהם ולדרוש לקיר, שריר פורשי
 מתפקידיהם בחשאי פרשו מדוע פומבי

 זה במאמץ גם לומר. להם יש ומה
המקו מומחים בסוד־העניין הוכנסו

 גם הפרטיות. החקירות לעולם רבים
 הישנות בשיטות שימוש נעשה כאן
 והקלטת לטלפונים ציתותים של

בחשאי. שיחות
 לכנסת האחרונה הבחירות במערכת

 הוא למטה. אנשיו כל את שריר הכנים
 עוזרו, היה שגב המטה, ראש היה עצמו
 יונה הצעיר, הדור מטה יו״ר היה מנדה
 ומיקי הצעיר הדור כגיזבר שימש פלד

המטה. כגיזבר פעל אלבין
 בין ממש של קרע חל באחרונה

 את שריר ניהל בעבר ושריר. אלבין
 אייזנברג שאול של ממישרדיו מטהו
 בעיקבות אולי באחרונה, אסיה. בבית

אייזנברג, מקונצרן אלבין של פרישתו

 במיסדרונות עוד נראה אינו הוא
 מה שריר. של בלישכתו או המיפלגה

 ואיך הליברלית במיפלגה אלבין יעשה
 שתי שריר? עם יחסיו בעתיד יתנהלו
 אנשי את עתה מעסיקות אלה שאלות
הש בין שהסיכסוך המקווים מודעי,

בשל. פוליטי פרי לידיהם יזמן ניים
 של צרותיו על להוסיף כדי וכאילו

 של מחנהו מתפרק גבה־הקומה, השר
 זייגר יצחק של מותו בכנסת. שריר

 קולס, אלי ברבע. כוחו את הקטין
 כרי זמן, פסק לקחת החליט בן־בריתו,

הפרטיים לעסקיו לעשות
 בר־גרא, יעקב מתחבא בשווייץ

 הוא גם הירידים, מרכז מנכ״ל שהיה
 בחודש המסוכסכת. המיפלגה חבר

 ראש על־ידי פוטר הוא שעבר נובמבר
אחרי להט, שלמה תל־אביב, עיריית

 באותו חמורים. באי־סדרים שנחשד
 שבהם לשבועיים, נעצר גם הוא חודש

כהלכה. .זימר" הוא
 מהמישטרה, בר־גרא ביקש אחר־כך

 דרכונו, את להפקיד נאלץ שאצלה
 לעסקים, לחדל, קצר לזמן לצאת

 אישור שם הוציא לשווייץ וכשהגיע
בחזרה. לטוס עליו האוסר רפואי

 על לומר מה הרבה יש לבר־גרא
 עד־מפתח להיות עשוי הוא שריר.

 הליברלית. במיפלגה הבאה בשערוריה
 המישטרה, לכך משמצפה יותר

 לאישור שר־התיירות יריבי מייחלים
 לבר־גרא שיאפשר הנכסף, הרפואי
 יבוא לא הוא אם — מיקרה בכל לטוס.
אליו. הטובים מחבריו כמה ייסעו לכאן,

■ ציטרין בן־יציון
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