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 מסרבת המשטרה באוקטובר? 18ה* לפני

 מגיב המשפטים משדד זה. בנדשא לדבר
 לברק קדמי בין דעות חילוקי היו ״לא כי

 ב־ היה משרד־המשפטים המעצר. בנושא
 מיס־ להשמיד ידלין רצה אילו כי דיעה
 לכן קודם זאת לעשות יכול היה מכים

 זאת.״ ממנו ימנע לא והמעצר
 מופרכת משרד־המשפטים של זו הנחה

 תבע האם עתה. הידועות העובדות לאור
לשב־ ונכנע ידלין את לעצור מברק קדמי

 של אחותו הרי, שדה
סוכנת־בי־ ידלין, אשר

 מעורבת שהיתה יובל, חברת של טוח
 גם והחשודה אחיה עס רבות בעיסקות

שור. צבי הישיש מהצייד ציורים בגניבת

 ? זאת יתבע שלא מוטב כי ברק של נועו
 קדמי תבע אילו כי טוען משרד־המשפטים

 היה לא אולטימטיבית בצורה המעצר את
 לה נאמר כי טוענת המישטרה מסרב. ברק

 מעצר האוסרת זו היא הקובעת שההנחיה
ש בממשלה הנוסף לדיון עד חיפוש או

המעצר. לפני יום ראשון, ביום היה
 המעצר דחיית כי הוא עכשיו שברור מה

 קשה. בצורה בחקירה חיבלה והחיפוש
 כל לחקירה מפריעה חבלנים רשת כאשר
בעק המשטרה את להוליד דואגת הזמן,

 ואיומים לחצים ומפעילה מוטעים, בות
 ידלין כי יודעת המשטרה עדי־מפתח. על

למחרת, אותו יחקרו מה על יום כל ידע
 מהלך על לו לדווח שדאג מי היד, וכי

בה. והצפוי החקירה
למפרע. ידלין ידע מעצרו על רק לא

בח למחרת יהיה מה העת כל ידע הוא
 ספק כל ללא נבע אליו הדיווח קירה.
 שר־המש־ מלשכת :מקורות משני מאחד
 או החקירה על ברק מפי שידעה פטים,

מעו •שהיו מאלו או עצמם, החוקרים מן
 אלשייך אצל בחיפוש לכן קודם רבים

ידלין. בעניין עליו ובאיומים
 מראה כעת לבדוק הניתן של בדיקה

 של מעצרו למניעת הישירה האחריות כי
שלממ היועץ־המשפטי על מוטלת ידלין

 כמי רק לא ברק. אהרון פרופסור לה
 מטעם עליו היא כולה לחקירה שהאחריות
 לעצור לא שהורה כמי גם אלא הממשלה,

ידלין. את

 פגישה
השר עס

מחנ נבעה ברק של בשיפוט טעות ך*
 רציני אינו ידלין נגד החומר כי חה 1 ו

 משטרתיים במהלכים לנקוט כדאי לא ולכן
 אצלו גבר החקירה התקדמות עם רגילים.
 מועמד בכבוד לפגוע אסור כי השיקול
 השקפתו וכן ישראל, בנק נגיד למשרת
רגיל, עבריין אינו ידלין, אשר כי הכללית

 הוא נגדו. מהחשדות כמה יתאמתו אם גם
 מעשים יעשה שלא מכובד, משלנו, אחד

לחקירה. להפרעה
 היועץ־המשפטי במשרת טרי הוא ברק
 גם כי השקפה לעצמו סיגל לא ועדיין
כעבר להיתגלות עלולים מכובדים אישים
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ידלין, לפרשת בקשר שעות לכמה שנעצר אלחנני, אבא הנודע האדריכלאלחנני
למיקצוע. עמיתים עס תל־אביב של תוכנית־האב על וינוח בשעת נראה

לידלין. מאלחנני וציורים שוחד העבירה כי הרצברג מלכה מסרה במישטרה בחקירתה

 לכל ומסוגלים אחר עבריין ככל יינים
בשי אלו טעויות פודץ־קופות. כמו מעשה

 ממעצרו נרתע -שברק לכך שגרמו הם קול
 נזק גרם ובכך מוקדם, ב*שלב ידלין של

לחקירה. ביותר חמור
שביט הממשלה ישיבת נסתיימה כאשר

 17 רא־שון, ביום ידלין, של מינויו את לה
 שלמה שר־המישטרה ממנה יצא באוקטובר,

 משכבר ידידו לא־נעימה. לפגישה הילל
 לשיחה לו המתין ידלין, אשר הימים,
 הפגישה השר. בלישכת עיניים בארבע
 צעקות בקעו ובמהלכה כשעתיים, נמשכה

 סיפר עצמו הילל ה-שר החדר. מתוך רמות
 להקל שיורה ביקש ידלין כי לאחר־מכן,

 סירב, הילל השר נגדו. החקירה לחץ מעל
 מפני גם אלא ענייניים משיקולים רק לא

הח במהלך להתערב סמכות כל לו -שאין
 היועץ־המיש־ בידי כולה שהופקדה קירה,

פטי־לממשלה.
 אחרי שבתל־אביב, ביתו אל חזר ידלין
 המסור עופר, אברהם השר עם גם ששוחח

ארוכה בשורה עימו והקשור היום עד לו

כלכליות. עיסקות של
לדעת, ידלין למד בירושלים בפגישותיו

 הגיע הוא בקרוב. מעצר לו צפוי כי
 חומר של •שיטתית בהשמדה ופתח לביתו,

 שצי־ לאחר התגלתה זו השמדה מחשיד.
 הזמין ובעליה נסתמו בדירה נורות־הביוב

הס את לתקן סימון מיכאל השרברב את
 לבית־ פריצה בוצעה מכך כתוצאה תימה.

 המיש־ גילתה ובעיקבותיה -שלו. המלאכה
 ושמה המיסמכים השמדת דבר את טרה

מהם. כמה על יד
 ייעצר כי במפורש לידלין הודיעו האם

הקרוב? בזמן
 בירושלים לשיחותיו עד כי ספק אין

 תבטל לא שהממשלה משוכנע ידלין היד,
 במהרה. תסתיים החקירה וכי מינויו, את

הצ הממשלה ישיבת שלפני החמישי ביום
 הטוב הסוף כי אחרונות, לידיעות היר
 תחל מעט עוד ובי באופק, נראה כבר
החשבון. שעת

הממ ישיבת נערכה שבו הראשון ביום
ל־ תוקפניים ראיונזת נתן ולפניו, שלה,
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 עורך־הדין אל הממשלתי רשם־החברות של מיכתבהחברות ושם
 חברת את ימחקו כי לו מודיעים שבו אהרון, רוברטו

 לרשם ותשלח כחוק תדווח לא אם החברות, מרישום המדיקל־סנטר את הבונה יסמ״ק,
דבר. פעל לא רשם־החברות אך כמובן, עזר, לא המוקדם האיום עצמה. על מאזנים

 הו הוצבוג מלנה
 שר אחותו עם

מהאדויכו שוחד
"י"""" ן—״-י—"״״י-יי-——-״

 לממשלה היועץ־המישפטי 11111 ?*1
י יוצא ברק, אהרון פרופסור 1 י

שביט הממשלה לישיבת בבואו ממכוניתו
̂  בנק כנגיד ידלין אשר של מינויו אח לה

חודש. משך ידלין מעצר מנע ברק ישראל.

בק כי סמוך־ובטוח נשמע ובהם טלוויזיה,
 שיחותיו רק כליל. החקירה תבוטל רוב

 דעתו, לשינוי גרמו בירושלים האמורות
 בעצמו בטוח כה היה שקותדלכן בעוד

ש החומר להשמדת דבר עשה •שלא עד
ברשותו.

 הדליף מי
המעצר? על

ה-שר כי טוענים, הילל השר קורכי 4*
 מפני ידלין את שהזהיר זה היה עופר 1

 היועץ־המישפטי־ אמר לדיבריהם המעצר.
 כי הובן -שמהם דברים במפורש, לממשלה,

(וה טוענים הילל מקורבי ייעצר. ידלין
 כי מי־שרד־המישפטים) על־ידי מאושר דבר

̂  הראשון ביום נפלה המעצר בדבר ההחלטה
 מכאן בערב. שמונה השעה אחרי בשבוע,

 היה לא לידלין הילל בין הפגישה שבעת
 הצפוי. המעצר על מידע כל לד,ילל עדיין
 שאין מהילל ידלין שמע אם כי ברור אולם
הממ וכי החקירה מעל להקל מוכן הוא
 ידע ואם כנגיד, מינויו את ביטלה שלה

 לעוצרו שלא ברק של הנחייה ניתנה כי
 להסיק קל לו היה — בממשלה הדיון לפני

 יטרח -שמישהו מבלי גם המסקנות את
 ידע ידלין כך, או כך במפורש. להזהירו

בכ מיסמכים להשמיד וטרח המעצר על
 צינורות־השפ־ את לחלוטין שסתמו מויות

בדירתו. כין
 1 ומסעי־הטישטוש, החומר השמדת למרות

במה להתקדם חוקרי־המישטרה הצליחו
 סברד־ •שלאה אחרי המסובכת. החקירה לך

שהופ הציורים את למישטרד, הביאה לוב
 מלכה ידלין של ידידתו על-ידי בביתה קדו

 המיש־ החלה הרי, שרה ואחותו, הרצברג
 שנתגלתה הרצברג, מלכה את חוקרת טרד,

 לשתף בחרה מלכה מידע. של כאוצר
 שרה נגד ומסרה המישטרה, עם פעולה

 כולל מרשיעה, עדות ידלין ואשר הרי
 שנעשו כספיות עיסקות על מלאים פרטים

באמצעותה.
 ■ז הרצברג מלכה של עדותה שמיעת אחרי
 הרי -שרה ידלין, של אחותו גם נעצרה

 ובנוכחות השבוע, השני ליום אור )52(
 לגבי האמת את היא גם סיפרה מלכה

 את אימתה היא נשאלה. שעליהם הדברים
(העולם הגדולה קנוניית-ד,ביטוח פרשת




