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 כמה טיילו שעבר, חמישי יום ך*
ה דורה מחנה ליד מילואים חיילי

 הבחין כאשר לשעבר) 3 (בה״ד נטוש
 קרועים, צ׳קים של בערימה מהם אחד

 שהתגלגלו ומהדק, בסיסת־נייר מהודקים
 מתוך משפת־הים. הרחק לא החול, על

 כי ראה הצ׳קים, את החייל הרים סקרנות
 סכומי ולידם שמות כמה כתובים הנייר על

 ייתכן לירות. אלף 43ב־ שהסתכמו כסף
 חזרה חצ׳קים את משליך היה החייל כי

 ״ידליך. היה השמות אחד כי ראה אילולי
בחד המצוי משכיל, אדם שהיה כיוון
 למשטרת כולם המיסמכים את נטל שות,

 למטדדהאר־ מייד אותם שהעבירה נתניה,
 בנימין משנה ניצב לידי המשטרה, של צי

זיגל.
 שהיה האיש את לחקירה הזמין זיגל
 תל- כצורף שהיתגלה חצ׳קים, על חתום

 המשחק דב, הוא הפרטי ששמו אביבי
 הסכום לפ*שר נחקר הוא בקלפים. הרבה

 נשאל כן כמו ידלין. השם ליד המופיע
 המסחר בחוגי ידועה דמות עם לקשריו

 עסקית לאישיות שהפכה תל־אביב, של
 הקרובים ידידיהם עם הנמנית מכובדת

 שנים מזה עופר ואברהם ידלין אשר של
 למאיר גם מאוד קרובה זו דמות רבות.

הח התחלת עם לחו״ל שנסע פלוקסמן,
מכו לידלין מכר וא-שר ידלין נגד קירה

וכת נמוך במחיר תנובה מרכז של נית
 שונים. זכיונות לקבלת ידלין לו דאג מורה

 וכיום בתנובה הרכב מנהל היה (פלוקסמן
 קופת־חולים במוסדות חניונים מפעיל הוא
 בעל וכן אהרים ובמוסדות מכרז ללא

סקאלה.) בית־הקפה
ה מהמרי קשרי על המשטרה חקירות

הד ועם ידלין עם הצ׳קים ובעלי קלפים
 זמן מזה מקריים. היו לא הידועה מות

מ ניצבת זו דמות כי הכדשטרה חושדת
 וטישטוש חבלה מעשי של מערכת אחרי

 עדים על האיומים מאחרי וכן בחקירתה,
 מאמץ המשטרה עשתה לא כה עד בפרשה.

חקי את המכשילים הם מי לברר רציני
רתה.

:הם כה עד הידועים המעשים
איש־עס־ אלשייך, נפתלי על איום •
 ידלין של להפסדיו עד־ראיה שהיה קים

 ביר־ ידי על התבקש אלשייך בלאם־וגאס.
ספ לתחילת סמוך פיו. את לסגור יונים

 ליועץ־ה־ פנתה שהמשטרה לפני טמבר,
 שיש תלונה על והודיעה לממשלה משפטי

 אצל חיפוש ערכה היא ידלין, נגד לה
תלו בעקבות דולרים, למצוא כדי אלשייך

 אל־ נחקר החיפוש במהלך אנונימית. נה
 בלאס־וגאס. ידלין של ההימורים על ישייך

 לפרוץ נסיון נעשה החיפוש לפני יומיים
 לשתול כדי כנראה אלשייך, של ביתו את
 נראו הפריצה סימני הדולרים. את שם
שכנים. ידי על הונסו הפורצים הדלת. על

 השרברב של לבית־ד,מלאכה פריצה י•
 את שתיקן אחרי בלילה סימון, מיכאל
 מסע־ מארגני ידלין. בבית הסתום הביוב

 ערכו מיסמכים, עמו לקח כי חשדו החבלה
נוסד. שמנעולו שלו בבית־המלאכה וחיפוש

 סברד־ לאה על טלפוניים איומים •
 למסור ממנה למנוע כדי ובנה, בעלה לוב,

 בפרשת לה הידוע על במשטרה עדות
 של קרובה חברה היתד, סבדדלוב ידלין.
 ומלכה ידלין של ידידתו הרצברג, מלכה

 הצייר של הציורים את אצלה החביאה
שור. צבי

•  כדי אלו, שורות כותב על איומים י
 ידלין, בפרשת לטפל שיפסיק לכך לגרום

המק אחד שלו. פוסקות בלתי והטרדות
הארגון על מושג לחת כדי יתואר רים

 בקפה ישב לביב המחבלים. מאחרי העומד
 נקרא כאשר עיתונאים, כמה עם אקסודוס
 לביב, יגאל הוא אם שאלו קול לטלפון.

 עשרים הטלפון. נסגר בחיוב, ומשהשיב
מש ניידת לקפה הגיעה מכן לאחר דקות
 נושא שלביב לה נמסר כי וטענה טרה

רשיון. ללא אקדח
 התריע אלה מאורגנים חבלה מעשי על
 שלמה לשר־ד,משטרה במכתב אבנרי אורי

 העומדים הם מי לחקור ביק-שו בו הילל,
 התנהלה החקירה כי נראה החבלות. מאחרי

לת הספיקו שהמחבלים כיוון בעצלתיים,
במש שנחקר דב הצורף עם עמדות אם

 מסר הוא הזרוקים. לצ׳קים בקשר טרה
הקרו הצ׳קים על שהופיע ידלין השם כי

 משחק־ במהלך בדיחה בתור נרשם עים
סוער. קלפים

 המשטרה של הבולט חוסר־המעש
 את מעלה בחקירה, החבלות בענייו
שה עניין למישהו יש אולי כי החשש
ה כי ודאי תופרע. המשטרתית חקירה

פשוטים מחוקרים החל עצמם, חוקרים

יכול ככל עושים קדמי, יעקב לניצב ועד
התנה אולם החקירה. את לקדם כדי תם
ביו תמוהה נראית הגבוהים הדרגים גות
המעטה. בלשון לנקוט אם תר.

 מדוע
המעצר! עוכב

 ופרשת במחנה, עתה שהתגלו צ׳קים ן*
 מסויי־ שגורמים השרברב, מסמכי 1 1

מח להמעיט עתה מנסים בעיתונות מים
 נבראה, ולא היתד, לא כאילו שיבותה
 להשמיד מכוון נסיון נעשה כי מוכיחים

 מראות אלו פרשות ועדויות. מיסימכים
 מעצר או חיפוש נעשה שאילו בבירור

ומקו משפחתו בני ידלין, אשר אצל
 החוקרים היו יותר, מוקדם במועד רביו

 מחבל שהעדרו חשוב חומר על ידם שמים
בחקירה. עתה

 אשר נעצר מדוע היא המפתח שאלת
הבדיקה כאשר באוקטובר, 18ב־ רק ידלין

 קודם חודש החלו נגדו בתלונות הרשמית
 היועץ- עם נפגש עת בספטמבר 17ב־ לכן,

ברק. אהרון לממשלה המשפטי
עש כי טוענים, משרד־ד,משפטים אנשי

 לידלין ברק בין הפגישה אחרי ימים רה
 ובשלב בדיקה אלא חקירה כל היתד, לא
מש חיפוש. או למעצר מקום היה לא זה

 בספטמבר, 27ב־ רשמית, חקירה החלה
ל הנחיה לממשלה היועץ־המשפטי הוציא

 שיהיה לפני ידלין ייעצר לא לפיה משטרה
בממשלה. בעניינו נוסף בירור

 בכל החוקרים ידי את כבלה זו הנחיה
 לעצור הרף ללא דרשו החוקרים הדרגים.

 לחצם בחקירה. יפריע שלא כדי ידלין את
 מניצב י שתבע זיגל, בנימין לכיוון התנקז
 להם יינתן וכי ייעצר ידלין כי קדמי יעקב

 רגילה חקירה ככל הפרשה את לחקור
 בנושא לפעול רשאי היה לא קדמי אחרת.
 דיווח קדמי ברק. -של אישורו בלי ידלין
 החקירה התקדמות על יום בכל לברק
למחרת. לנהוג כיצד הנחיות וקיבל

ידלין את לעצור מברק קדמי תבע האם

ר ו י  הקי־ אחד נראה מימיו ךיה71 ל 11 □,ע
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 היא. גס השבוע שנעצרה ידלין אשר של אחותו הרי, שרה
 לשלוש מושכרת והיא בחיפה 1 מגידו ברחוב דירה זוהי

חדרי ישראלי. אסתר משפחתה, קרובת ביניהו סטודנטיות,

 הציורים ביותר. מכובדת בגלריה כמו בציורים מלאים הדירה
 שור צבי הצייר של גדול ציור כולל הציירים, טובי של הס

 המשטרה, בידי השבוע שנעצרה עצמה, הרי שרה (משמאל).
 וגם הכרמל, בהדר 47 שוהם ברחוב אחרת בדירה גרה

הבית. קירות פני על פנוי מקום בכל בציורים מלאה זו דירתה
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