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 הפקדות על ומה ? מניירות־ערך רווחיו
 אחרים, ׳בבנקים קודמות, בתקופות כאלו

 עד נודע לא שעליהם אחרים בבנקים או
כה?

חשבונות
עובדים

 עוד מעלה לוי של דין־זחשגון ך*
 שנה כל בסוף מעניינות: קושיות ? (

 יתרת־חש־ אישורי לחברה הבנקים שלחו
ה על כאלה אישורים נשלחו לא בונות.

 1974 בנובמבר בץ. של הפרטיים חשבונות
 הבנקים, מן ביוזמתה, החברה, ביקשה

 פיקדונות לייתרת אישורים לה להמציא
 הלוואת גילוי (בעיקבות אצלם החברה
 האישורים תל־אביב)• לעיריית החברה

 יתרות את כללו לא הבנקים מן שהתקבלו
כץ. של הפרטיים החשבונות

 של למעורבותו מיוחד פרק מקדיש לוי
 על בצניעות מדלג בפרשה, ועד־העובדים

 ל־ כאחראי השנים, כל משך חלקו־שלו
 זה היה שהוא כך על וכן בחברה, מינהל
 הרכב הלוואות על כץ עם יחד שחתם

לעובדים.
 הפרטיים לחשבונות נוסף כי מסתבר

 הוא החברה, של כאילו :שהיו כץ, של
 על מיוחדים חשבונות שלושה עוד הפעיל

 ברחוב דיסקונט בבנק :ועד־העובדים שם
 באבן־גבירול, לאומי בבנק ד,לוי, יהודה
 בחשבונות בהדר־דפנה. המיזרחי ובבנק

הכ כץ ניירות־ערך. כץ ומכר קנה אלה
והתנו החשבונות, מן כספים והוציא ניס
 כל ללא ניכרת, היתד, בהם הכספית עה

 הוועד של בסיפרי־ד,חשבונות לכך זכר
 הסכומים גובה מה מפרט אינו לוי עצמו.

 אלה, מדומים בחשבונות־ועד שהסתובבו
 גורל מה לבדוק ניתן לא כי רק ומציין

הללו. בכספים שניקנו ניירות־הערד
 שלו, כבתוך עמידר בכספי עשה כץ

פני מבקר :מערכות־ביקורת כמה למרות
 ומבקר־ רואה-החשבון החברה, הנהלת מי,

 וחצי־ דבר ראו לא אלה כל המדינה.
 חל־אביב שעיריית עד שנים, משך דבר

 שלה, ועדת־הכספים בפרוטוקול פירסמה,
 הלוואה לירות מיליוני שלושה קיבלה בי

 מה לכל האחריות אולם עמידר. מכספי
 הכללי המנהל על רק לא חלה שקרה

 מועצת־המנח־ הברי כל הבכירים. ועוזריו
 שקרה למה אחראים כולם ר עמיד של לים
:שמותיהם ואלה לעוף. חייבים וכולם בה,

 מועצת יושב־ראש — אלדרוטי צגי
עמיחי. של המנהלים
 מישרד- סמנב״ל - אבולעפיה יעגיג

האוצר.
לשעבר. עמידר מנחל — אורון אריה

 מישרד־ של כלכלן ־־• גליץ איתמר
השיכון.
מישרו״ד,׳שינון. מנג״ל ** ויינשל דויד

טקרקעי-ישראל. מינמל — טלמון מיכה
מקרקעי*ישראל. #ינהל — דהגוב אריה
לשעבר. כור מנכ״ל — עילם יאחק

מישרד־הפנים. סמנכ״ל — רותם שימחה
מועצודהמנה־ יושב־ראש — שרון יוסף

יתוזו.0!ימךו1נ של לים

היכן
המאזן?

ר רט ** עי  להפעיל היה שצריך נוסף ז
בדין־וחשבון :פעמוני־ד,אזעקה את

 שהופיע הממשלתית, החברות רשות של
 עדיין עמידר חברת כי מצויין אלה, בימים

.1974 מארס לחודש מאזנה את המציאה לא
 כאשר הפרשה. של תחילתה רק זוהי
 יגרור הוא אבוד, העסק כי כץ צבי ייווכח
 כל ומחפיו. שותפיו כל את לבוץ עימו

 ומגניבות ממנו הנהנים בל עליו, הממונים
 אז, שכן לו. שותפים והיו לוואי עמידר,
 היו כי בטוחים להיות היה ניתן לפתות,

גנבים. הם אף
 דגר, ידעו שרא יסתנר אם אך

ונפי עיוורים היו שכולם פירושו
ני כשום יכירם לא שמקומם לים,
שהוא. עיסקי הול
ש למחשבה, להתחלחל אלא נותר לא
 אל- ציבי היד, זו, פרשה התפוצצה לולא

שר־התיקשורת! היום דורטי
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והת התאקלמד, כאן גם צ׳חנובר• יוסף
 צעירה של שם לד, רכשה במהירות, בססה

 שעתידה וכישרונות, ראש בעלת חריפה
לפניה. עדיין

 ידלץ אישר היה כבר תקופה באותה
הכל מראשי אחד עצמה, בזכות אישיות

 אחד יותר, שחשוב ומה הישראלית כלה
 ומכתירי״ מממליני־השרים מפא״י׳ מראשי

הרוזנים.
הפולי בעולם 52,־ר בן ידלין של דרכו

 לפני ביותר. מהירה היתד, הישראלי טיקה
 גולומב, דליה את לאשר, נשא שנים 26

 היישוב ומראשי ההגנה מפקד של בתו
 דליה של מישפחתה גולומב. אליהו בארץ,
 הצמרת עם ונישואין דם בקישרי קשורה

 מישפחתו עם ימים, אותם של הישראלית
 שרת, מישר, ,ראש־ד,ממשלה שהיד, מי של
ה אחד אז שהיה מי של מישפחתו ועם

 הכהן. דויד במדינה, ביותר החזקים אנשים
שר־החינוך־וד,תר הוא ידלין של בן־דודו

 תפקיד למרות אולם, ידלין. אהרון בות
 כוחו כי ספק אין אהרון, נושא ישבו השר

 קופת• יושב־ראש דודנו, של והשפעתו
יותר. גדולים חולים,

 במיש־ לעבוד טלי עברה שבד, בתקופה
בצמ מבוסס ידלין כבר היה רד־הביטחון,

ה* מפא״י אנשי בין אז תעתה אשר רת,

וו9י0
 המנוח אשכול לוי של בדמותם היסטורית,

 שאותו החדש הדור לבין ספיר, ופינחס
 הש־ ידלין כי ספק אין דיין. משד, סימל
במדינ אולם, המרכזי לגוש תמיד תייך
 טוב כי ידע, אחרים רבים ממולחים אים

ורפ״י. דיין עם גם כלישהו קשר על לשמור
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 ,זה :עלי יגידו שלא יום ניע ^

 על יגידו אלא דלינק׳ה,׳ של בעלה #ע
 אמר אשרק׳ה,׳״ של אשתו ,זאת :דליה
 הוא כאשר ידלין, אשר רבות שנים לפני

 המדיח קיבוץ חברי עדייו היו ואשתו
בעמק־חירדן. אישר

 אשר ידוע כיום הגיע. זה יום ואומנם,
ה במשק החזקים האנשים באחד ידלין

 שאחראי כמי ספיר, ממקורבי ישראלי,
הישר הכלכלה למעללי הקלעים מאחרי
 וב־ העבודה במיפלגת באיש־מפתח אלית,

 קתות־ יושב־דאש הרישמי׳ תפקידו מפא״י.
וההש הכוח ממוקדי אחד דק הוא חולים,

חולש. הוא שעליהם פעה
 לומר יחדלו בקרוב כי נראה, אולם

 אשרק׳ח.״ של ״אשתו ידלין: דליה על
של בהיקף החלטות בקבלת המורגל האיש,

 תל־ ילידת צעירה, אשד, היא טלי
 מינד בעלת לילד, ואם גרושה אביב,

 שפילסה פיקחיות, ועיניים עגלגלים דים
 באופן הד,צלחה סולם במעלה דרכה את

הישראליות. הנשים נקרב עדייו הנדיר
 מהיר טיפוס

במיפלגה
 שנים, תשע לפני לפ״י, שחוקמח מי*

 מוטי שלה, הצעיר הדור מרכז הביא
מו פרס. שמעון עם לפגישה טלי את שורר,

 ודא, באוניברסיטת מישפטים אז למד טי
 הפגישה כי כלל שיער ולא טלי, עם יחד
 ידידתו. בחיי כביר למיפנד, תביא פרם עם

ד,ח־ רפ׳׳י, עם שלד, ההיכרות לאחר מייד

של החלטות להחליט הרגיל האיש
ח״ו החלטת בפני עומד מיליונים

 קשה הכרעה בפני עתה עומד מיליונים,
שהט באהבה, לנהוג כיצד : יותר הרבה
האח בשנים חייו על חותמה את ביעה

רונות.
ב הגדולים מסיפווי־האהבה אחד זהו
מעו בארץ השילטון צמרת שידעה יותר

 ועורכת־ ידלין אשר של אהבתם סיפור דה•
 נושא־שיחה המשמש לימי, טלי הדין

 מרכז בחדרי הוועד־הפועל, במיסדרונות
הכנסת. במיזנון ואפילו העבודה׳ מיפלגת
 אותה שמכנים כפי טלי, או טליה,
 פוליטיקאית שאפתנית, צעירה היא ידידיה,
 אשר מצליחה, ואשת־קאריירה מתחילה

 מיקצו־ לעמדה הגיעה יחסית צעיר בגיל
 כשמישאת־ ,פוליטית ולהכרה בכירה עית

חברת־כנסת. להיות נפשה

 הערים חיי-החברה את לזנוח טלי ליטה
 ב־ לפעילות כלב־ונפש התמסרה שניהלה,
הפ מיספר שבועות תוך הצעירה. מיפלגד,

 אחת והנימרצת הכישרונית חצ^ירה כה
 חמיפלגה של ביותר הה־שובות הפעילות
 את להגיש היו צריכים וכאשר החדשה.
 הופיע לכנסת, רפ״י של המועמדים רשימת

בה. הראשונים 25 ביו טלי של שמה
 זכתה שבהן בבחירות, רפ״י מפלת לאחר

 טלי שבה בלבד, מנדטים 10ב* לבסוף
 קיבלה קצר זמן ותוך ללימודיה, ביתר־מרץ

 משד, של בחירתו עם עורך־הדין. תואר אח
 ששת־ מילחמת ערב ,כשר־ו•,ביטחון דיין

 למישרד־ עימו טלי את לקח הוא הימים,
 הראשית כעוזרת מונתה היא הביטחון•

מישרד־הביטחון, של היועץ־המישפטי של

 — מהעין דחוק
ללב קרוב

 מן ידלין הכיר שאותה ליגני, די **
 והנמרצת הקצרה הפוליטית הפעילות 1*■

 ידלין, לגבי חיתה, אז, התיידד ועימר, שלה
העובדה דיין. משד, עם שלו אשת־הקשר

רוגין יאיר געל-קודם
לאמריקה אלחוט


