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 מובילות העקבות - עצום שוחד בוקיחת

הראשון? השלב אחו׳ מיו החקירה את !
 אחד אדם ואין ומיכרזים, לתקנון הנתונה

עיניו. כראות אותה לחלק יכול
 לעשות: שפעל יכול מה הסביר יראוני

 הממשלה. מכספי אומנם, ייבנה, בית־החולים
 מש־ מלבד ישתתפו, השוטפת בהחזקתו אך

 על וחולון. בת־ים עיריות גם רד־הבריאות
הממ נציגי שותפים בה חברה, הוקמה כן

הממשלה נציגי אלה. עיריות ושתי שלה

קרובות. לעתים נפגשו חברה, באותה בילו
 רכטר, משפחת אצל בן־בית היה אף גור

 רכמר זאב האדריכל של חייו בימי עוד
 של שותפו רכטר, יעקב של אביו המנוח,

 מירושלים נסיעה, בשעת זה היה זרחי.
 האב שרכטר גור, של במכוניתו לתל־אביב,

 ונפטר. בהתקפת־לב לקה
אחת: מפעם יותר עצמו את שאל זרחי

 מן שלושה אחת, בשורה יושבים,בבית־המשפט
 (שיער שפיגל החשובים: העצורים

בעניין שתיווכו גור, של שותפו יראוני, יהודה כובע); ללא בהיר,

 המשגיח להיות שנועד גור, ושלמה הפרשה; לגילוי השוחד'הביא
 עורך־הדין הרביעי, העצור הגדול. בית־החולים בניית ביצוע על

הצלמים. ממצלמות הזמן כל הסתתר מהם, התרחק ירקוני,1 יהודה

 או משרד־הבריאות, אנשי יהיו בחברה
ה יו״ר י משרד־הבריאות. להשפעת נתונים
 ומנהל רפאל, יצחק סגן־השר יהיה חברה

 יהיה המעשי, הכוח ירוכז שבידו החברה,
שפיגל. יהודה

 בכך הוא זו, חברה של הגדול היתרון
 והור־ התקנות לכל כפופה תהיה לא שהיא

 ואיך, מה, יבנה מי הקובעות אות־הביצוע,
 כי ברור זה, הסדר לפי הממשלה. בכספי

ב מכרעת השפעה תהיה שפיגל ליהודה
 וחזר הבהיר שיראוני עוד, ■מה אלה. עניינים

 אומר — שפעל שאומר מה כל והבהיר:
רפאל. יצחק

★ ★ ★
דיסקרטית ספירת-מלאי

 יראוני עם המשא־ומתן כל משך ף*
ה ק עי ה  כאובה, אישית נקודה זרחי על ^

 שלמה קשור מידה באיזו אותו: שהטרידה
 זרחי שירת פעם כי השוחד? בהצעת גור

 מדע) (חיל בחמ״ד גור, שלמה של כפקודו
ידידים, השניים נשארו מאז צר,״ל. של

 שהוצעה השוחד בהצעת מעורב גור האם
 כי ידע לא והוא היות אך יראוני? על־ידי
 חשבו אלא גור, של שותפו הינו יראוני
 כי החשש את בנקל סילק — פקיד לסתם

 בעיסקה מעורב להיות עלול הגדול גור
כזו. מלוכלכת
מכר לנקודה המשא־והמתן הגיע לבסוף

 תשלום דרש שפעל כי הודיע, יראוני עת.
הד כבר המשטרה לירות. אלף 30 ראשון
 הוא לעשות. עליו מה האדריכל את ריכה
ורה. בקפה יראוני עם נוספת פגישה קבע

 ליר־ ישלם זרחי פשוטה: היתד, התוכנית
 מסומנים, בשטרות הדרוש, הכסף את אוני

 שיקבל האיש שם את אצלו שיברר לאחר
המש תיכנס ואז יראוני. מידי השוחד את

 השוחד. מקבלי את תעצור לפעולה, טרה
 שבוודאי לירות, אלף 30 לקחת מניין אך

מש בתיק כמוצגים ארוכים חודשים ירבצו
 עצמה המשטרה נהגה כאלה במקרים פטי?
 בית־משפט אך המסומן. הכסף את לספק
 מהודה זה דבר כי כשנתיים, לפני קבע,

ה את המכשילה משטרתית, פרובוקציה
המשטרה. נזהרת מאז אזרח.

 זרחי את היפנתה מזומן, כסף במקום
ה של מכתב־ערבות תמורת מסויים. לבנק

שט 600 בהלוואה הבנק לו נתן משטרה,
 30 הכל: בסך אחד. כל לירות 50 של רות
נרשמו. שמספריהן ל״י, אלף

 עם נפגש לתיקו, הכסף את הכניס זרחי
הת לא שמעולם האדריכל, כמוסכם. יראוני

 ידיעתו כל ואשר כזו, בלשית בעלילה נסה
 ספריו בקריאת מצטמצמת הבלשית בספרות

 כללי כל לסי התנהג סימנון, ג׳ורג׳ של
 מכתב, לידיו קיבל תחילה ספרות־המתח.

 עצמו, שפיגל יהודה של ידו בכתב כתוב
 ששפיגל המפורשת, ההבטחה את כלל ואשר
 מש־ הצעת את החברה של לאישורה ״יביא

 לאדריכלים העבודה את למסור רד־הבריאות
 חמישה יהיו שבחברה מכיוון רכטר־זרחי,״

 ארבעה לעומת משרד־הבריאות, של נציגים
ה פירוש המקומיות, הרשויות של נציגים

ההצעה. את תאשר החברה שמועצת דבר
 חבילת את יראוני קיבל המכתב, תמורת
 ספר לא כג׳נטלמן, התנהג הוא השטרות.

 שאין למסקנה הגיע אולי או הסכום. את
קופה. לספירת המתאים המקום ורה קפה

ל שמו את שנתן האיששפיגר
חו רק הוא אולם פרשה.

במפלגתו. השחיתות בשרשרת ראשונה ליה

 ירקוני,״ של למשרדו עכשיו נוסע ״אני
הודיע.

 לבית עד נסעו למכונית, נכנסו השניים
 .של משרדו נמצא שם ,78 אלנבי ברחוב

 שפי- של בן־דודו ירקוני, שלמה עורך־הדין
למש חזר וזרחי לבניין נכנס יראוני גל.

 בלשי נכנסו ספורות, דקות כעבור רדו.
ה עורך־הדין של למשרדו תל־אביב מחוז

 עצרו הלירות, אלף 30 את החרימו מופתע,
שפיגל. נעצר יום באותו ויראוני. ירקוני את
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ודג־רקס לווייתגים

•  כי הראשונים. המעצרים רק אלה יו ך
בפר גור שלמה את מיד סיבך !יראוני 1

 לאחר- תיכף נעצר וזה השוחד, מתן שת
 משפיגל שמן פחות לא דג היה הוא מכן.

 ה־ להתגלמות נחשב גור שלמה כי עצמו.
 1948ב״ שכבר האיש, במדינה. ביצועיסט

 רעיון לאבי נחשב בצה״ל, סגן־אלוף היה
נקו הגנת שיטת ומגדל, חומה התיישבות

 כאשר לראשונה שנוסחה חדשות, ישוב דות
 השומר- של תל־עמל גור, של קיבוצו עלה

בית־שאן. בעמק להתיישבות הצעיר,
הש השתחרר, חמ״ד, הקמת את יזם הוא

בירוש־ קריית־האוניברסיטה בניית על גיח
)14 בעמוד (המשן

1 מורכן בואש
1 גדולות. תובניות־בניה של ומבצען המדינה
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