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לרשותם הועמד מיוחד בית־האוחה * שוחד לשם לווום־אפויקה
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חשאי ועמולה נדחו ; שהיו ביטאון ערר דייו משה של 1 חסיד * סודיות

הו בפרטוריה בית־המישפט חדר ף*
 זה, אחר בזה והעובדות השמות עלו *

 עדים הם כי ברור היה הנוכחים ולכל
זמננו. של המרעישים המישפטים לאחד

 בכותרות יצאו המחרת יום של העיתונים
ה ״הקשר חשיפת על שהכריזו ראשיות,

דויד. נזיבצע סודות וכל יהודי״
 ה- את הם אף סיקרו אירופה עיתוני

 סייפרוס היומון ואפילו בהרחבה, מישפט
עמוד. רבע למישפט הקדיש בקפריסין מייל
 וכימעט שתקה, דובר שעליה הארץ רק

 העובדה עצם את לאזרחיה הזכירה לא
דודי. אשל בשם אחד נגד מישפט קיים כי

 אלף 48 של בסכום מילצ׳ן ארנון ישראלי
לכיסו. שילשל הכסף כל את דולר.

החש הכספים של חלק־הארי
 חן היהודי, .כסקטור הושקע איים

ב אמריקה, כיהדות והן כישראל
 ודרום■ ישראל יהודי אמצעות
אפריקה.

 להשתלטות הוצא הכסף של אחר חלק
ו בבריטניה, בעיקר בעולם, עיתונים על

נעשה הפעולות מן חלק
ה־ רכישת כגון

 אפריקה, לענייני רב־היוקרה דו־שבועון
וסם־אפריקה. בלונדון, היוצא

 פורסטר. ג׳ון לשעבר, וראש־הממשלה
 ממישרת באחרונה להתפטר נאלץ פורסטר

 כאשר שיקר כי כשהתברר נשיא־המדינה,
 בא מולדר הקרנות. על ידע כי הכחיש
 ידו את ללחוץ לבית־המישפט מופגן באופן

אשל. רודי של

ת שוחד קניי  ו
עיתונים

 רודי, של סניגורו •טניהל חקירה ^
 כי התברר המישפט, של הראשון ביום *

אה־ לקניית הופנו הקרנות מאמצי עיקר
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הדרום־ העיתון הכתיר כךהיהודי׳ רוקשו
המו־ הידיסה את אפריקאי

מתוך בקטן חדי. אשל של תמונתו למעלה, הגילויים. על סציונית

 לביקור מישראל חשובים אישים הזמנת על מדובר (למטה) הכתבה
 אחד של הפרטי מכיסו כביכול, שולמו, ההוצאות בדרום־אפריקה.

קבלות. בלי הסודיות, הקרנות מן במזומן לו והוחזרו הורביץ,

העי לבגידת העיקרית הסיכה
 ובקור■ ביעודה הישראלית תונות

 מתגליות אחת : פשוטה היא איה
 של שיחוד מיכצע היתה המישפט
 רכים עיתונאים ישראל. עיתונאי

הקר חשבון על לשם מכאן נסעו
 כדי דודי, אשל של הסודיות נות

 מיש־ על אוהדות רשימות לכתום
ה השרותים הגזעני. הדיכוי טר

 שילמו הדרום־אפריקאיים חשאיים
 גם אלא הנסיעה, את רק לא להם

 טיב נדיבה. כיד ובילויים הארחה
עדיין. פורט לא הבילויים

ם______ פי ס כ
חשאיות לפעולות

צר על-ידי לדרום־אפריקה הוסגר ודי ,ף*
 הוציא כי כשהתברר נמלט, שאליה פת, !

 חשאיות בפעולות דולר מיליון 73 רק לא
 בעולם, דרום־אפריקה של תדמיתה לשיפור

ב — התביעה כדברי — השתמש גם אלא
 רכש כך הפרטית. לטובתו החשאי כסף

 הקרנות מכספי דולר, אלף 33 במחיר דירה
ל־ אותה ומכר בשליטתו, שהיו החשאיות
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 למימון בעקיפין זרם הכסף של חלק
 בניו־יורק לאור שיצא הישראלי, היומון

 כיוון מעמד, החזיק ושלא והצי, כשנה לפני
 לפני אשל.- של הקרנות פעולת שנחשפה
 מישרד־ההסברה מנהל רודי היה בריחתו

ב והוצאו נוהלו והקרנות בדרום־אפריקה,
מולדר, קוני שר־ההסברה של מלאה ידיעה

 וישראל. בארצות־הברית היהודים של דתם
 יהודי ארכיטקט עם רודי התקשר כך לשם

(ש הורביץ אוסקר בשם מדרום־אפריקה
חברות- הקים הורביץ בינתיים). נפטר
 ודיי־מינט קומיוניקיישן תור בשם דמה

סרוויס. אינפותזיישן
 חשבונו, על מזמין היה הורביץ

 בעדי־השפעה ישראלים כביכול,
 בדרום־אפריקה, ולאירוח לביקור

 מדודי במזומן הכספים את נוכה
ומקרנותיו. אשל

 רואה־החשבון בחקירת שהועלו הפרטים
 גם כי העלו פוריה, אברהם הקרנות, של

 דרום־אפריקה של תיזמורת־הנוער ביקור
 הסודיות הקרנות בכספי מומנה בישראל

 פנורמה, בשבועון מאמר עבור שולם וכן
מוצלח. כביקור זה ביקור שהציג

 דודי של סניגורו הצהיר בבית־המישפט
 חיתה הקרנות של המרכזית המטרה כי

 לאינטרסים ישראל יהודי אהדת את לרכוש
 אירגון לשם ולנצלם דרום־אפריקה, של

 דרום־ לטובת באמריקה ההדדית פעילות
אפריקה.

טו־דה־פוינט השבועון את מימנו בקרנות

 תשלומי־שוחד שילמו וכן לעניין״), (״ישר
־ ׳*מיגז**״.•יי•העולם. מכל לאישים רבים מ״ו׳י *י *ז *1

 עם שיחות והקלטות התשלומים רשימת
 דודי של במישרדיו נמצאו ד,משוחדים

אשל.
 שווה (הראנד ראנד מיליון 3ל־ קרוב

באמ בחברת־סרטים, הושקעו דולר) 1.1
 על רשומים שהיו בשווייץ, חשבונות צעות
 של אחיו הפיק בכסף אשל. רודי של שמו

תעמולה. סירטי דנים, רודי,
 הפקידו הקרנות כי התגלה בבית־המישפט

 יהודי ידוע, איש־עסקים בידי ראנד מיליון
וב אברמסון, דויד בשם מדרום־אפריקה

 באנגליה, לאור להוצאה חברה נרשמה כסף
 לפיתוח נעזרו בחברה מורגן־גרמפיאן. בשם

בעולם. יהודיות קהילות עם קשרים
 ואשר כמישפט, נאמר שלא מה
שות כי הוא לראשונה, כאן נחשף

 של האישי ונציגו אכרמסון של פו
 דרום- היה האנגלית בחכרה דודי

 פאג פאג. סטיוארט כשם אפריקאי
ה במטוסו כישראל לבקר הירכה
 האווירית כתעשיה שקנה פרטי,
הז פאג דודי. של הקרנות בכספי

 שניסו היומי, לעיתון כספים רים
 כניו- לאור להוציא ישראלים כמה

כא נפסקה העיתון הופעת יורק.
ו הקרנות, פרשת התפוצצה שר

מדרום־אפריקה. נמלטו ופאג רודי
 פרשה
עלומה

 ישראל, מבחינת המרכזית, פרשה ף*
בפרטו במישפט הועלתה לא עדייו 1 י

 דרום־אפריקה בבקשת הוזכרה כי אם ריה,
 לרכישת נוגעת היא אשל. רודי להסגרת
וסט־אפריקה. השבועון

 לפני לאור לצאת התחיל זה שבועון
 ב־ נחשב והוא האנגלית, בשפה שנה 50

 ל־ סטייטסמן, ניו נוסח מכובד, כתב־עת
 נכנס שנים כשלוש לפני אפריקה. ייבשת

 למכרו. רצו ובעליו לקשיים, השבועון
 ז״אך לשבועון כמתחרה נחשב זה שבועון
 והנוקט תוניסית בשליטה הנמצא אפריק
ה העיתון עורך -אנטי״ישראלית. עמדה
 גורמים לעניין ניסה ויליאמס, דויד וותיק,

הצלחה. ללא אך העיתון, בקניית
 המעורבים לישראלים, הדבר נודע כאשר
 לנציגי פנו הם אפריקה, בעיסקי
 תשומת- את והיפנו באירופה, ישראלי

השבועון. רכישת לכדאיות ליבם
 הישראלי איש־העסקים התחיל זמן באותו

 בפאריס דרך־קבע היושב מילצץ, ארנון
שבו לאור להוציא בעיסקי־סרטים, והעוסק

סורטייה. בשם וקולנוע תרבות לענייני עון
ש ינאי, יעקב בשם ישראלי אליו פנה
 עם בעיסקי־תיירות כקשור עצמו את הציג

ל כניסתו נוכח אם ושאלו דרום־אפריקה,
 את לרכוש מוכן יהיה הוצאה־לאור עסקי

 איטלקי ברון עם בשותפות וסט־אפריקה,
נכו מילצ׳ן הביע כאשר דיזיליארי. בשם
 של חבר הוא כי ינאי לו אמר לכך, נות

ב היושב קמחי, ג׳ון היהודי העיתונאי
 העיתון, את לנהל המועמד שהוא לונדון,

שנים במשך היה קמחי הרב. נסיונו לאור
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