
 דוולופ־ האוברס קורנפלד של הבנק מבונה
בנק. דוודופמנט אוברסיז במקום בנק, מנט

למיססריים! אוי
 השביעי בפרק לומר מעז אבנרי אריה

בכיפ מתפרסמת דייוויס הליידי פרשת כי
הפר שקר. זהו לראשונה! במלואה ת

פור לא היא כאן. במלואה פורסמה שה
בג על־ידו, הועתקה כאשר במלואה סמה

 ש־ ידליז׳ אשר עם המייוחדים יחסיו לל
בהמשך. יתואת

 איזה
!אבנרי

 ב- השביעי בפרק מופיע אחר גס ***קר
 צור מיכאל בין הקשרים בתיאור ספר,

 אריה כותב דודרוטשילד. אדמונד לבית
 דו״ח בישראל יתפרסם כאשר ״רק :אבנרי

 בינואר לישראל, החברה על מבקר־המדינה
הקשו מאלפים, פרטים כמה יתגלו ,1977
 לברון שהוענקו המייוחדות להעדפות רים

החברה.״ על-ידי
 חצי ׳התפרסמו בולם אמד פרטים

 בשבו־ ,׳המבקר דדו״ח קודם שנח
כצורה פירסמם המבקר זה. עדן

)1977(שזכל הליכוד וח״ב )1976( משל ידי לוחץ אבנרי אריה
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וזיידל ענת) כתו (עם סכידור הליכוד ה״כי שילוני) ואליעזר אשתו (עם נאור מזביר־הממשלה כמסיבה:
ישן מארח חדשים, אדוניס

המר שריהחינוך עם אכנרי אריה
לאוזן מפה

 חידש לא הוא מחדש. מופמכת,
מאום.
 אריה של בספרו ההונאה משיאי אחד
 הסתבכותו על השמיני, הפרק הוא אבנרי

רכטר. צבי של
 אריה הפרשה את חשף הספר, לפי
 שהגיש כהן, יגאל ח״כ עם יחד אבנרי

ההסתדרות. של בוועד־הפועל שאילתה
 פורסמה שהפרשה כמובן, היא, האמת

 פנה הפירסום עם זה. בשבועון לראשונה
 בתלונה אבנרי, אורי הוועד־הפועל, חבר

 מייד שהורה ההסתדרות, למזכיר מפורטת
 פיר־ בהמשך לחקרה. ההסתדרות למבקר

 עתה שמביא העובדות, כל את כאן סמתי
 פורסמו, היכן לציין בלי אבנרי אריה

 ארצה הגיע ״המידע כמו תיאורים בליווי
 אבנרי, של הפרק סיום גם טיםין-טיפין.״

 עבודות לרכטר ידלין אשר נתן כיצד
כאן. לראשונה פורסם פיטוריו, אחרי

 כי בדיון פותח ההסתדרות מבקר דו״ח
 אורי של תלנותו בעיקבות באה חקירתו

אבנרי. אריה) (ולא
 עמי־ סיפור את מכיל ארבעה-עשר פרק

הפר גילוי את אבנרי אריה מתאר כך דר.
 אי- מערכת של הקרחון ״פיסגת שה:

 דצמבר חודש בראשית נתגלתה הסדרים
 פירסמה חל־אביב שעיריית אחרי ,1974

מפ באורח הלוואותיה. רשימת את בפומבי
 לעירייה הלוותה ר עמיד כי התגלה תיע

 הפיר- עם בד־בבד לירות. מילית שלושה
 כי מבקר־המדיגה נציגי גילו הנ״ל סום

אי ללא ניתנה תל־אביב לעיריית ההלוואה
 ומבלי החברה, של מועצת־המנהלים שור

בספריה.״ כחוק רשום היה שהדבר
 לעירייה, ההלוואות שרשימת היא האמת
ה של ועדת־הכספים על-ידי שאושרו
 ופיר- שלי, לידי לראשונה הגיעה עירייה,

העוב את )1918 הזה (העולם כאן סמתי
מ כספים לווה העירייה כי המוזרה דה

 דמי־תיווך זו הלוואה על ומשלמת עמידי
הע במקביל שמיע. ראובן לאיש־הכספים

שר־השיכון לידיעת הפירסום את ברתי

 את לבדוק שהורה רבינוביץ, יהושע דאז,
 פרשת התגלתה וכך המוזרה, ההלוואה
בכספיזז. עמידר ראשי של ההונאה
 אריה של בפרק מעניין: פרס אגב,
 של מעשהו מוזכר לא עמידר על אבנרי

אלדרוטי. צבי החברה, יו״ר שהיה מי
 ה* את בשקידה מעתיק אכנרי

 אולם ״עמידר״, על שלי פירסומים
 רימה אילדרוטי שגם העובדה על

הל לאחותו והסדיר החכרה, את
 אין כף על — חוקית שאינה וואה

כספר. מילה משוס-מה

להו אבנרי אריה נאלץ אחד בפרק רק
 זהו בגילויים. זה שבועון של בחלקו דות

 במע־ השחיתות על השיבעה־עשר, הפרק
 חלקו את מציין הוא כאן רכת־הביטחת.

 ברור שלא כזו, בצורה הזה העולם של
 זמן כי כותב הוא גנאי. או שבח זה אם
המו כלי־התיקשורת הזה העולם היה רב

 החל — אולם פרשיות. גילוי בתחום ביל
 הפרשיות תפסו יום־הכיפורים ממילחמת

העיתו ברוב יותר נרחב מקום למיניהן
 הזה העולם את שמים הם כלומר, נים.

בכיס.

 זו שיקרית קביעה לחשיפת כדוגמה
 במערכת־הבי- השחיתות על הפרק מהווה
 רבים תיאורי-שחיתות כולל הפרק טחון.

 הפרשה את מזכיר אינו אבל שפורסמו,
 אני מיפעל פרשת המרכזית, העיקרית,

פר בדין. הורשע שאף אבני. אמנת של
 על-ידי כאן לראשונה שפורסמה זו, שיה
 מערכת־ טיהור מסע את פתחה יפת, זאב

כ אבידן שימעון למינוי וגרמה הביטחון
ה את היכתה גם היא המישרד. מבקר
 אבנרי אריה אצל ביותר. החזקים גלים

קיימת. היא אין

 ועד השלושים־וארבעה, כפרק חל ך*
 ידלין בפרשיות הספר עוסק לסיומו, 1 1

ועופר.
 בעל־זי- כל בתדהמה יכו אלה פרקים

 ובכתבות בידיעות המעיין כל שהרי כרת.
 על העת כל בעיתונו אבנרי אריה שכתב
 היה הוא כי היסב יודע ועופר, ידלין

 כזבים פירסם שניהם, של הנאמן השופר
 שלי פירסום כל כימעט הכחיש להגנתם,

 רמז שאין כשם בספר, לכך רמז אין כאן.
לידלין. אבנרי אריה שבין היחסים לסוג

 אריה כי אומנם מתאר הפרק
 עם מיקצועיים קשרים קיים אכנרי
 למשא■ איזבור אץ אולם ידלץ,

הו על ידלין עם שנוהל והמתן
 כעריכת חדש. ירחון־כריאות צאת
מת שיהווה אכנרי, ואריה יחלץ
 קופת־ של ״איתנים״ ׳לחוברת חרה

 עם יחלץ. שלט לא שכח חולים,
 אריה גם שינה השילטץ החלפת
סי אלה ובימים עורו, את אכנרי

 שוס• אליעזר איש־הליכוד עם כם
 יתמוך זה בי שר-הכריאות, טק,

צרין- היח -שידלין הירחץ כהוצאת
)24 בעמוד (המשך
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