
׳ מגלהדוה הווו^םחקיות שה קופת־חולים נ כ ננס ו

המשא־ומתן מנהלי התחלקו ובהבוש מעונו, כפול במחיו

ל ד ץ* כו כ ; כי א ד־  על ורמת־השרון, ת
 צסונית־מיזרחית דונמים, 20 של שטח ע

 רבות שנים משך ניצב תל־בדוך, לצומת
ש שלט עמד ולידו גדול, מיבנה של שלד 1

 מרכז־בריאות יוקם זה במקום כי הכריז
 ״מדיקל- או בישראל, הדרומית אמריקה של

סנטר־ישראל־אמריקן״.
 מרתקת ויוזמיו השלד של ההיסטוריה

 של שילדו הפך לפתע אולם — עצמה בפני
 אשר בפרשת המסמר'האחרון בית־החולים

המיועד. ישראל בנק נגיד ידלין,
 הזה העולם כתב על־ידי שנערכה חקירה

על־ זה בית־חולים של שילדו רכישת סביב
 השטח מוכרי כי העלתה, קופת־חולים ידי

 הדרומית, מאמריקה רופאים קבוצת והשלד,
 אלף 400 עד 100 של סכום לשלם נאלצו
 בשווייץ, חלקם לשולחן, מתחת דולר

קו־ מטעם עימם המשא־ומתן למנהלי

וט אהרון טמיר. צבי ושותפם חיים, ובנו
 כי למשקיעים סיפרו גובקין, לדיברי מיר,

ש בתנאי הנכס את תקנה קופת־חוליס
 שהשקיעו, למה מעל יקבלו שהם הסכום
ליש אהרון־טמיר באמצעות על־ידם יוחזר

 שדובר כיוון הנכס, לקניית שגרמו ראלים
 אל המשקיעים פנו מאד, נכבדים בסכומים
ש ממנו וביקשו בישראל, גובקין, קרובם,

 הכסף את לשלם הכרח היה אכן אם יבדוק
 אהרון- של תרגיל זה היה שמא או שנדרש,

בעיסקה. נתח לקבל טמיר

ת ק ס  עי
קל די מ ״ ה״ ר ט סנ

 גוב- כי וסיפר, המשיך ורך־הדין **
אהרון, חיים של האישי ידידו הוא קין 3

שומר־ראשו)* (עם פאר יעקוב
. תיווך עיסקי . .

לפ כי במפורש להם ונאמר פת־חולים,
 מייועדים זה מסכום דולר אלף 100 חות

עצמו. ידלין לאשר
 ידלין כי אומים, הוכיחה, לא החקירה

 הוא ודאי אולם כלשהו, סכום קיבל אכן
 היה שהוא גם וודאי בשמו, השתמשו כי

 הנכס. לרכישת שנוהל למשא־והמתן •שותף
 שילמה שקופת־חולים הוא מכל שוודאי ומה

 וממה בשוק משוויו פי־שניים הנכס תמורת
לשלם. מוכנים אחרים שהיו

 סערת •של בעיצומה אחדים, ימים לפני
 מפורסם עורך־דין בין קשר נוצר ידלין,
 סיפר, עורך־הדין הזה. העולם כתב לבין

 ששינה גובקין, מריו •ששמו לקוח לו יש כי
מש והוא גוברין, למאיר לעברית •שמו את
 בקארא־ המגבית־היהודית כנציג כעת מש

 קרוב־מיש־ הוא גובקין שבוונצואלה. קאס
 מאמריקה־הדרומית, גדול משקיע של פחה

 המרכז־ הקמת בתוכנית רב כסף שהשקיע
 עורך־ תל־ברוך. בצומת המייועד הרפואים

 גובקין לו סיפר כשנה לפני כי סיפר, הדין
 של בעלי־המניות לדבריו, מוזר. סיפור

 לקופת־חולים להחזיר נאלצו הרפואי המרכז
 ישבו הם הנכס. ממכירת שקיבלו ממה הלק

 נוהל והמשא־והמתן באמריקה־הדרומית,
אהרון רוברטו עורכי־הדין נציגיהם, על־ידי

בקשתו. לפי הושחרו פניו *

 גובקין החרות. בתנועת פעילים ושניהם
המוח התשלום לפשר אהרון חיים את •שאל

 עבור נועד הכסף כי לו הסביר וזה זר,
 קופת־חולים, מטעם המשא־והמתן מנהל

 לחשבון־ הוכנסו ממנו דולר אלף 100 וכי
 עורך־הדיו ב־שווייץ. ידלין אשר של בנק

 אחדות, פעמים גובקין מפי הסיפור את •שמע
 ואין הזדמנויות, בכמה אישית אותו בדק

ומדוייק. נכון הסיפור כי ספק לו
 בקא־ גובקין עם שנערכה שיחת־טלפון

 טען הוא מתחמקת. לתשובה הביאה ראקאס
 הפרשה, לגבי קרובו את ל־שאול עליו כי

 רוברטו עורך־ר,דין פרטים. זוכר אינו וכי
 לאו״ם, ישראל במישלחת עתה שוהה אהרון

ב נמרצת להכחישה הביאה בנו עם ושיחה־
 הוא כי אישר אהרון חיים השוחד. נושא
 פעמים, שלוש ידלין עם נפגשו וטמיר
 עם יחד לארוחת־צהריים אחת י פעם מתוכן

 המשא־ את שניהל גושן, חיים עורך־הדין
 קופת־חוליס. מטעם הרכישה בנושא והמתן
 בהילטון הארבעה נפגשו שנייר. בפעם

הצ חתמו כאשר נוספת ופעם בתל־אביב,
ההסכם. על דדים

 לשעבר מקורביך לשני שהופנו •שאלות
 יעקוב לעסקים, ושותפיו ידלין אשר של

 בגד מי כתבה (ראה ארליכמן וחוה פאר
 הפרשה היתד, להם גם כי מאשרות, ?) במי

עשו וגושן ידלין כי שמעו •שניהם ידועה.

 סנטר המדיקל בעיסקת •שלהם ה״מכה״ את
 •שידלין •שמעו שניהם הרפואי). (המרכז

 הפחות, לכל לירות, חצי־מיליון עשה לבדו
 קשורים היו לא שניהם אולם בפרשה.
ישירות. בעיסקה
 — המתווך אותר נמרצת חקירה לאחר

 שנקראה בעיסקה, — מתווכת דיוק, ליתר
 עיסקות־ בנושא במישטרה להעיד השבוע
מס היא קופת־חוליס. עם שעשתה הקרקע

 ה־ עיסקת על פרטים גם כנראה, רה,
 הביאה כי טענה, המתווכת סנטר. מדיקל

 לקופת־ סנטר המדיקל לרכישת ההצעה את
 דמי־תיווך. לה ל־שלם סירבו ואחר־כך חולים
 החזר־ לירות אלף 12 קיבלה היא לבסוף

 לאחר רק וזאת דמי־תיווך, לא אך הוצאות
 תגיש כי עורכי־דין של במיכתבים •שאיימה
 סיפרה המתווכת קופת־חוליס. נגד תביעה

 שקופת־חולים הסכום •שמתוך -שמעה, כי
 דולר מיליון 2 — למוכרים כביכול, •שילמה,

 המשא- למנהלי הוחזרו דולר אלף 400כ־
ביניהם. והתחלקו והמתן

 י דמי־תיווך למתווכת לשלם סירבו מדוע
 קופת־חולים •שלפני היתה הרישמית הסיבה

 בראשות סולל־בונה, הנכס את לרכוש עמד
 אולם כך. על הסכם נחתם ואף רכטר, צבי

בוט מסולל־בננה סולק רכטר •שצבי אחרי
לתמונה. נכנם ידלין ואשר העיסקה, לה

ם כלי דרי  א
ס ל אגג׳ ס- מלו

 אף נעשתה לעיסקה ידליו של ;יפתו ^
 היתד, תוכניתו־שלו בלית־ברירה. היא ^

ל- לאשר בבקשה לאוצר פנה הוא שונה.
על שלם, בית־חולים רכישת קופת־חולים

הו לאשר וסירב ללחצים נכנע שלא ביץ,
 לרכוש שניתן בנימוק זר, במטבע זו צאה
 היד, לא לידלין בישראל. בית־החולים אה

 בית־ד,חולים שלד מרכישת איפוא, מנוס,
 שחושבים, כפי כאשר, תל־ברוך, •שבצומת

 400 בעיסקה מרוויחים המשא־והמתן מנהלי
עבו לייבא הדרך נפתחה עתה דולר. אלף

ברנס. באמצעות ציוד רו
 :הקנייה עם ידלין שעשה הראשון הצעד

 למישרד־מתכננים התיכנון את מסר הוא
 ברנס. מתגורר שבד, העיר בלוס־אנג׳לם,

הארכי למישרד דולר אלף 200 ההוצאה:
 ניסה לכך גם מיכלין. אנד בראן טקטים

 את •שביטל לאחר אולם להתנגד, קנטרוביץ
 לוותר נאלץ בית״חולים, לקניית התוכנית

אדרי לאותם מסר ידלץ אגב, זה. בסעיף
הגדו ד,מכבסות שתי תיכנון את גם כלים
 של בהשקעה מקימה, •שקופת־חוליס לות

נו ארכיטקטים כמה לירות. מיליון 60כ־
 ניתן המיקרים בכל כי אמרו, בארץ דעים
 ההוצאה את ולחסוך בי־שראל, לתכנן היה

זר. במטבע
 על־ידי הנחקרת סנטר, המדיקל עיסקת

 בעיס־ כחמורה להתגלות עלולה המישטרה,
העס •שאר גם אולם ידלין. אשר •של קותיו

לח אותו פוסלות מעורב הוא שבהן קות
כלשהי. ממשלתית לכהונה לוטין

 ל־ הוגשה ידלין נגד הראשונה התלונה
ה קבלת לפני חודשים כשלושה מישטרה

 נראה כנגיד. לשמש מועמדותו •של החלטה
 היום בספטמבר, 8,־ד עד דבר נעשה לא כי

 של אישור וקיבלה, המישטרה ביקשה שבו
 בחקירה לפתוח היועץ־המי-שפטי־לממשלה

 בעיתונות פורסם כבר בספטמבר 2ב־ נגדו.
הצפוי. המינוי דבר

בטלוויזיה הופעתו בעת שיקר ידלין אגב,

כרוך תל־ כצומת החולים בית־ בניין
. . בשווייץ כסף .

 הקנייה סכום ארצה. והבאתו בחו״ל, ציודו,
 היה בית-החולים דולר. מיליון 30 על עמד

ידי ברגם, אמנון באמצעות להירכש אמור
 בעולם מקובל ידלין. אשר •של הטוב דו

 עשרה סביב נעות כאלה בעיסקות שעמלות
הק ירוויחו כמה לתאר היה ונקל אחוזים,
בנושא. שורים

 30ב־ בית־ד,חולים לרכישת התוכנית
 על-ידי הוכשלה בחוץ־לארץ הדולר מיליון

קנטרו־ דוב באוצר, המפקח״על־מטבע־זר

 הימר כי אמר כאשר האחרון, השישי ביום
 קטן סכום ועל חד־פעמי באופן בלאס־וגאס

ישרא אזרחים של עדויות קיימות בילבד.
 סכומים על מהמר אותו שראו נכבדים, ליים

שונים. בבתי־הומרים גדולים
 כה, עד ידלין בפרשת המרכזית העיסקד,

 שה־ על־מנת סנטר. הנזדיקל עיסקת היא
 ל־ .מדי רבה חשיבות תייחס לא מישטרה

 רו־ המכובדים עורכי־חדין ■של הכודשותיהם
)26 בעמוד (המשך


