
אנונימי! מיכתב בצורת אותו והפיץ
בעצמו. לעצור יבול ד.י!ד. ולא הקי-קלפים
 אוורבוך כי לי התברר יותר ״מאוחר

חתי זייף הוא אדמון. פירסוס בכספי מעל
גדו בסכומים ושטרות צוקים על שלי מות
במישטרה. והתלוננתי אותו פיטרתי לים.

 כתב הוא במישטרה, שהתלוננתי ״לאחר
 אני שאם עלי איים הוא שבו מיכתב לי
נג במישטרה שלי התלונות את אבטל לא
 על ולעיתונים למסהתהסנסה יודיע הוא דו,

 מיני כל למנהלי משלם שאני אישי, שוחד
 פיוסוס של שלנו, לקוחות שהו הברות
 לו: ואמרתי בחור לאותו קראתי אדנזון.

 לי, שכתבת מה נכון לא שזה יודע ,אתה
 אותי. להרוס יכול זה יתפרסם׳ זה אם אבל
 שלא מעשה עשית לי. להזיק לך למה

עניין.׳ ונסגור כגבר עבורו תשלם ייעשה,
תקו שבאותה יודע אני ״ואמנם,

האיום את אוורכוך מימש דא פה

 הניאון שלטי את ובלון חברת בשביל עשה
 המיפעל את פתחו ובלון כאשר שלהם.
המ הוא פירסומאי, וחיפשו בארץ, שלהם

עלי. ליץ
 הברת עם ושירות לא הם שלי ״הקשרים

 ובלון של הפירסום חברת עם אלא ובלון
מש אני שלה גויי חברת בארצות־הברית.

 את צריך היותי לא שסה. כ!ל עמלה לם
 ומודעיי, ובלון את להשיג משביל מודעי

 לא בארץ, החברה מנוהל שהיה למרות
 יכול הלא הפירסום, את לי לתת היה יכול
 הייתי לא גם ולכן ממני, !אותו לקחת היה

שוחד. לו לתת צריך
 מודעי וגם אני גם מזה, ״חוץ
מתעס ולא ישרים אנשים אנחנו

שוחד. שד כאלה עניינים עם קים
 הן למודעי השוחד על האלה ״השמועות

נגדי שנערך רצח־אופי של ממסע חלק

לפיוסומאי התפקיד את מסר מודעי השר

למודעי התפקיד מסירת על רגז המר השד
 אחד. לאף מיכתכים שדה ולא שלו,
 וחצי לשנתיים נדון נשפט, ,הוא

 תלונות לו שאין חושב ואני מאסר,
 מ■ יצא שהוא אחרי אפילו נגדי.

ו עבודה, חיפיט הוא כית־הסוהר
המלצות. ממני ביקש

 אם שקלו שם אחד, למקשרד ״׳הלכתי
 פרשת על ידעו הם לא. או אותו י!ק0להע

 להם הסברתי אולם אווחבוך, של הזיופים
 שהוא מר, על בביתיסוחר שילם שהוא
 חוץ יותר. אותו להעניש צריך ולא עשה.

מעויין. עובד שהוא להם אמרתי מזה
 כמה לפני אבל שינים, לפני היה הכל ״זה

 ב־ התקציבאים אחד אותי עזב חיויהשים
 ממני שלו הכספיות הדרישות שלי. מיושרד

 הרבה לו שנתתי ולמרות מוגזמות, היו
 בריב. נפרדנו לו, שהגיע למה ומעביר מעל
 לוי שיש לי אמר הוא עזב שהוא לפני

 לו אתן לא אני ואם נגדי׳ מרשיע חומר
 אותי. לדפוק ידאג הוא מבקש, שהוא מה
 שלא ייודע אני שלו. לסחיטה נכנעתי לא

 הנוגע מרשיע הומר שום להיות יבול
 אנשים מכמה שמעתי יותר מאוחר אלי.

ו מיסמיכים להם הראה תקצקבאי שאותו
 הוא שבעזרתם וטען שלי, מהמיושריד קבילות

אותי.״ לגמור יכול
 בפעם לי נודע ״כאשר אדמון: מוסיף

 אוורבוך של המיכתב על הראשונה
 לחפש הלכתי מקומות, מיני בכל המסתובב

 מצאתי וילא במושרד, אצלי בתיקים אותו
 תקצי- שאותו לשיער יכול רק אני אותו.
 גנב אוורבוך, עם הפרשה כל על שידע באי,

 כשמו־ ,ועכשיו המיכתב, את שלי מהמישרד
 שלח אותו, צילם ציבורי, לתפקיד נייתי

 אני באילו המסבירים אנונומייים מיכתבים
לגל־חשטועוית. בכך וגרם שיוחד, נותן

 או למודעי שוחד נתתי לא מעולם ״׳אני
 בכלל ובלון עם העבודה את אחר. למישהו

 מהדוד אותה קיפלתי ממודעי. קיבלתי לא
שהוא ׳פארצות־חברית, דוד לי היה שלי.

 בתתי כי אותי האשימו האחרונים. בשבועות
 קשור שאני לחברות 30ה־ מוועדת עבודות

 האשימו נכון. לא בכלל שהוא דבר איתן,
 הממשלה, עם החוזה על חתמתי שלא אותי
 לאחר חתמתי, אני נכון. היה שלא דבר

 לרוח מנוגדים שהיו סעיפים כמה שמחקתי
וה הממשלה, עם שלי בעל־פה ההסכם
חתמה. לא ממשלה

 חתמתי, לא אם אפילו מזה, ״חוץ
 כמדינת פקידים מאות שיש הרי

 הממשלה, עם הסכם על חתמו שלא
ש איך הגיע שלי העניין ודווקא

כרכים. ופורסם לעיתונים הוא
שהס מהרגע חדשים, יריבים לי ״יש
שמקנ כאלה החגיגות. מנכ״ל להיות כמתי

 נתנו שלא ובעובדה שלי בהצלחה אים
הח את לנהל אליהם, למקורבים או להם,

 לאיזה ידעתי לא לעניין, כשנכנסתי גיגות.
 בוודאי יודע, הייתי אם נופל. אני קן־נחשים

 התפקיד. את עצמי על מקבל הייתי שלא
מש אני :טובה עושה אני הכל בסך הרי
 ומפסיד שכר, לקבל בלי המדינה את רת

 משרת לא שאני מכך כסף מאוד הרבה
שהיי כמו שלי, המישרד של הלקוחות את
לעשות.״ נוהג תי

 דואג מי בדיוק יודע ״אני אדמון: טוען
 למסור דאג ומי האלה, השמועות את להפיץ
 המרשיע־ החומר את עיתונאים לכמה

נגדי. כביכול
 במישרד אנשים גם הם ״אדה

עכ עוכר אני שבו ראש-הממשדה,
 החינוך, כמישרד אנשים גם שיו,

 מרכז־ עד הממונה המישרד שהוא
 פודיטיים יריכים ונם ההסברה,

הדיכרדית. תמיפדגה בתוך שדי
 אותו כמו אדם מצטרף אלה אל ״כאשר
 מיס־ ממני וגנב אצלי שעבד תקציבאי,

 שהוא בחומר אותם ומלעיטים מכים,
 יכול השמועות. פורחות נכון, ולא מזוייף
 שתחקור למישטרה, אפנה שאני להיות

המיסמכים. את שלי מהמישרד גנב מי

נלאטס ח־־נ (עם סיכל ואשתו מודעי

 פית־ נזכר שאוורבוך מאמין לא ״אני
להת צריך שהוא שנים, 10 אחרי אום,
שמס שהמיכתב גם להיות יכול בי. נקם

 הוא אוורבוך, של בחתימה עכשיו תובב
 שעזב תקציבאי אותו של מזוייף מיכתב
 נעלם אוורבוך לדעת. אי־אפשר אותי.
 יכול לא ואני האדמה, אותו בלעה כאילו

 כאשר אותו. לשאול כדי אותו למצוא
 מהשמצות, ולהתגונן בוקר כל לקום צריך
שלהן. המקור אחרי להקור קשה

חרי מתנגדים עד יודע גם ״אני
 ביניהם הממשלה, כתוך גם פים,
 היו אשר ביותר, בכיר כדכדי שר

 השר שד בנפילתו דראות שמחים
 פודיטיים שיקודים כינדד מודעי,

ואישיים.
 טבעי וזה טובים, ידידים ואני ״מודעי

 של שנים הרבה כל־כר לאחר ביותר,
 כשר, מונה שהוא לאחר משותפת. עבודה
 רבלון, לבין מודעי בין הקשרים נותקו

 פיר־ בין העיסקיים הקשרים גם וכמובן.
 מדוע יודע לא גם אני לבינו. אדמון סוס

הטר אחרי למודעי, עכשיו זה את עושים
 הוא הזה האיש במישפחה. לו שהיתה גדיה
 לקה שלא בוודאי והוא ויקר, הגון איש

 מודעי לו. נתתי שלא־ בוודאי ואני שוחד,
 שהוא מכיוון 30ה־ לחגיגות אותי לקח

 אצליח שאני וידע בעבודה, אותי הכיר
 זה מודעי, אל טענות לי יש אם בתפקיד.

 אבל התפקיד. את לי הציע שהוא כך על
 כל על אז ידע לא הוא שגם בטוח. אני

 אותי, שמשמיצים האלה הרעים האנשים
שלי.״ השכר יהיה זה כי ידע ולא

 חקירה
ת מכ ס מו

ביש שר כי דהניח אמנם קשה ך*
,(  הוא מודעי בפרשת־שוחד. מעורב ראל /

עס כאיש ידוע וזהיר, ותיק פוליטי שועל
 והתשלומים, המשכורות ויעיל. נמרץ קים

 עבד, שבהן מהחברות מודעי קיבל שאותם
 קודם עבד שבהן מחברות והן מרבלון הן

 רמת־ על לשמור תמיד לו איפשרו לכן,
 ב־ מפוארת בווילה להתגורר גבוהה, חיים

 שהיה לפני עוד ולהיות, הרצלייה־פיתוח
במדינה. העשירים האנשים לאהד שר,

 השמועות חרושת כאשר אולם
 את להקור יש כבד, בה עשן מעלה

 גם כי ספק אין תום. עד השמועות
 ארמון, דויד ובוודאי עצמו, מודעי

 תה־ השמועות אם מאד ישמחו
ש כדי מוסמך, גוף על-ידי קרנה
 מודעי יצחק שהשר לבל כדור יהיה

שיוחד. קיבל לא
29


