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 אברהם ששמו ישראלי לאזרח ■ומסרו האמור
 בכל פורסמה ידין של זו הודאתו לוי.

 לידיעת שהגיעה ספק ואין כלי-התיקשודת,
ומישרד־המישפטים. אנשי־האוצר

כמפו הודה שידין למרות והנה,
כ מטכע-זר הוקי עד כעבירה רש

 — דולר, 5000 עד העולה סכום
 לממשלה המישפטי שהיועץ הסכום
 לכין כופר שכין הגכול כקו הגדירו

האו אנשי נקטו לא העמדה-לדין,
 פעולה כל המישפטי היועץ או צר

זו. חמורה עכירה כיגלל שהיא
 המטבע הוקי על עברה רבין מישפחת

 עבר ידין דולר. אלפים בעשרת של בסכום
 דולר, 6000 של בסכום המטבע חוקי על

 ממישדד־ איש בעצמו. זאת מאשר והוא
 הסברים. ביקש ולא אליו, פנה לא האוצר

 רד את לבדוק נזעק לא היועץ־המישפטי
בעצמו. מיקרה

 תלונה לביב יגאל הגיש אלה עבירות על
 שעברו למרות ישראל. למישטרת רישמית

 התלונה, הגשת מאז ימים כעשרה כבר
 נפתח וטרם בחקירה, המישטדה פתחה טרם
תיק.

הנע הפעולות כין ההשוואה
 רכין מישפחת של כמיקרה שות
 כמיקרה נעשה שלא מה לכין
 את מחדש מעלה ידין, ייגאל שד

 לגכי שווה החוק אכן, אם, השאלה
חריפו כמלוא צצה זו שאלה כולם.

 רכין שיצחק העוכדה נוכח תה
 ממעשיו אישיות מסקנות הסיק

 החל ידין ייגאל ואילו והתפטר,
 הוא שכהן מודעות־ענק, כפירסום

 טהורה כדמות עצמו את משכה
 ראש־ לתפקיד הראוייה ונקייה,

הממשלה.
 לנהוג זרועות־החוק את להכריח כדי

 גם־יחד, ורבץ ידין כלפי שווה בצורה
 ליועץ־המישפטי־ במיכתב אבנרי אורי פנה

ל תשומת־ליבו את הסב ובו לממשלה,
 שידין ולאותן לידין, המייוחסות עבירות

בהן. מודה
אי כי מרמז, ברק לפרופסור המיכתב

 להביא יכולה המישטרה של פעולתה טיות
 הוגשה אז ידלין. פרשת של להישנות

 רב זמן ידלין אשר נגד תלונה למישטרה
 ישראל. בנק נגיד לתפקיד מינויו לפני

י רק לחקור החלה המישטרה ר ח ה א
 החריפה. הפרשה את יצרה ובכך מינוי,
 התלונה, הגשת עם החקירה החלה אילו

 לתפקיד מתמנה היד. לא שידלין ייתכן
ביזיון. לעצמה חוסכת היתד. והמדינה הרם,

 המיש־ חוזרת שוכ כי דומה עתה
 היא אם השגיאה. אותה על טרה

 יהיה שידין עד החקירה את תשהה
 פרשת יכולה ראש־ממשדה, או שר

ה מכחינת עצמה. על לחזור רכין
 אין מייצגו, כרק פסור !שהפו חוק,

 העוכר העכירות. שתי כין הכדד
אפ כדי לדין, לעמוד חייכ אותן

סופר. לתשלום שרות

 להאשמות עצמו ידין ייגאל של גוכתו ף*
 כצעד ביותר. מוזרה היתד. הזה העולם 4 1

 על פרטית פלילית קובלנה חגיש ראשון
 אחרי תתברר זו קובלנה לשודד,רע. הוצאת

 יהיה בכנסת ידין של כשמקומו הבחירות,
 הוא ובינתיים החסינות, עם יחד מובטח,
 כבד,וכחד, הקובלנה הגשת בעצם מנפנף

ליושרו.
וה הצ׳ק, הסבת שאלת כי נוכח כאשר

 וכי ביותר, חשובות בכך, הכרוכה עבירה
 מילחמה להשיב החליט נגדו, אותן מעלים
 היו, נגדו זה בעניין ההאשמות שערה.

 ושנית לאחר, הצ׳ק את העביד כי ראשית,
 הופקד לא כלל האמור שהצ׳ק ייתכן כי —

בבנק.
הרא ההאשמה מן להתעלם החליט ידין
 שהגיש בקובלנה למעשה הודה שבה שונה,

 אם השאלה על רק והגיב לבי־ת-המישפט,
 הודעה- הוציא הוא בבנק. הופקד הצ׳ק

 בזאת מראה הוא כי טען ובה לעיתונות,
 בנק של אישור וכן הצ׳ק של תצלום

 הצ׳ק אכן כי המראה בירושלים, דיסקונט
בבנק. הופקד

 שידין המיסמך כי גילתה, זהירה בדיקה
 ק,׳הצ להפקדת אישור שהוא לגביו טען
 שנטען כפי לחלוטין. שונה מיסמך הוא

 על-ידי לבית־המישפט שד,ודשה בבקשה
 בית* נדרש שבה לביב, ויגאל אבנרי אורי

 המיס- את לגלות ידין את לחייב המישפט
 הראה שידין המיסמך לצ׳ק, הנוגעים מכים
 כסף של בנקאית העברה על אישור הוא

א לבנק, מבנק במטבע־זר ל  על אישור ו
בבנק. צ׳ק הפקדת
 ״מטבע הסעיף על־ידי מוכח זה דבר
לגבי הבנקאי הסימול מופיע שבו סעיף״,

ידין, לטענת? ה ז ר סמ י מ ה רא מ ה מ
מיסמך שפירסם

 על־ ישראלי בבנק הופקד דולר 6000 בסך הצ׳ק כי מראה הוא זה.
אברהם של החברה ירושלים״, בע״ם, ארץ־הקודש ״עתיקות ידי

 זה מיסווך אולם לחוק. בניגוד הצ׳ק את ידיו מסר לו אשר לוי,
ו נ י  המילים דולר. 6000 של סך על לא וגם הפקדה, על אישור א

 הפער את להסביר כביכול הבאות בכתב־יד, למטה, הרשומות
.1972ב־ הוצא שהמיסמך בעוד ״,1973״ התאריך את כוללות בסכום,

 המופיע המ״ספר הכספית. הפעולה אופי
 .941018 הוא ידין שהראה המיסמד על

 בדולרים. מדובר כי מציינות 018 •הספרות
 בהעברה מדובר כי מציינות 941 הספרות
 הימיסמך היה אילו לבנק. מבנק בנקאית

 מיספד בו מופיע היה צ׳ק, הפקדת מאשר
מסמ 947 הספרות .947018 לגמרי: שונה
צ׳קים. של הפקדות לות

כב חשדות מעלה שהוצג הזד, המיסמך
 ובמכונת־ בכתב־יד תוספות ביגלל דים,

 הבנק חותמת ללא עליו, שנוספו כתיבה
בציה. הפקיד חתימת או

 זה מיסמך סי כדור מקום, מסל
ו נ י  ה■ להפקדת אישור מהווה א

 מסרו, שידין הדולר 0000 כן צ׳ק
 אין מדוע לוי. לאברהם סחוק, שלא
1 זה מיסמך מפרסם ירין

 נוסף מאד בולט מחדל פחות לא מוזר
 הצ׳ק פני את לפירסום מסר הוא ידין. של

 הוא ■ושאותו האמריקאי, הקונה מן שקיבל
 לוי. לאברהם בלתי-חוקי באופן העביר

 הצד את לפירסום מסר א ל הוא אולם
 לאין־שיעור המעניין — הצ׳ק של השני
יותר.

 אחת. מבחינה רק מעניינים הצ׳ק פני
ן  בנק שכל השיגרתית, החותמת בהם אי

 לו שנמסר צ׳ק על אותה מטביע ישראלי
(״קרום״). לפדעיון
 ליתד הצ׳ק? על מופיע מה אך
ן מה :דיוק  אין מדוע בו? אי
ץ אותו מפרסם ידין

 שכבר כפי באמריקה. הצ׳ק את ראיתי
 מילבד חתימה, שום גבו על אין פירסמתי,

 ״ראש הציון בתוספת ידין, ייגאל של זו
 האוניברסיטה של לארכיאולוגיה המכון

לאר המכון חותמת — ולצידה העיברית״,
כיאולוגיה.

 אם- של חתימה הצ׳ק גס על אין
 או שלו, החכרה של או לוי, רהם

 של חותמת גם כו אין שלו. חותמת
כלשהו. ישראלי בנק

ל צ׳ק מקבל אינו ישראלי בנק שום
 אותו להחתים ■מבלי מישהו, מידי גבייה

 זה במיקרה הבנק סטה אם הצ׳ק. גב על
 הסבר טעון הדבר הזה, הקבוע הנוהל מן

והנמקה.
הצרות. כל את לעצמו הסך ידין

הצ׳ק. גב את פירסם לא פשוט הוא
 על-ידי למישטרה שהוגשה התלונה,

 הטענה את גם כוללת לביב, יגאל
 להעביר סמכות שום היתר, לא לידין כי

 לידי העיברית, לאוניברסיטה שנועד צ׳ק,
 כזו, סמכות לו היתד, לא אכן אם אחר.

 התלונה ביותר. חמורה ■מעשהו משמעות
 סמכותו מיכלול כל את לבדוק מבקשת גם
 שהן עתיקות במימכר לעסוק ידין של

 המכון כספי ובניהול האוניברסיטה, רכוש
העיברית. האוניברסיטה של לארכיאולוגיה

ה ט ניברסי חוקרת האו
 מט- החלה ק׳הצ הסבת שאלת כי ראה ף
 נשיא האוניברסיטה. ראשי את גם רידד, ^

 בעצמו הורה חרמן, אברהם האוניברסיטה,
האמור. הצ׳ק הסבת שאלת את לבדוק
 נושא או מינהלן מרצה, פרופסור, כל לא

 לחתום רשאי באוניברסיטה, אחר תפקיד
 העיברית. האוניברסיטה של המחאות על

 המחאות על לחתום רשאי מי לקבוע כדי
 כל כמו האוניברסיטה, מפרסמת כאלה,
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 מוכיח זה צ׳ק ידיך. יגאל על־ידי שפורסםהציק פני
האוני על־שם נרשם הוא — העבירה את

 ישראלי לאזרח לחוק, בניגוד ומסרו, אותו לקח ידין אך ברסיטה,
ישראלי בנק של השיגרתית החותמת חסרה הצ׳ק פני על אחר.

 את — עימו ונימוקיו — לפרסם טרח לא ידין אולם (״קרוס״).
 הופקד הצ׳ק אכן כי להוכיח צריך שהיה הצ׳ק, של האחורי צירו
 נשיא חמורות. תמיהות מעורר, זה בולט מחדל מקבלו. על־ידי כחוק

הצ׳ק. הסבת שאלת את לבדוק הורה הרמן, אברהם האוניברסיטה,


