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 שלו- לפני שנערכה הישיבה ד **
 פרם שימעון של בביתו חודשים שה ?

 ב־ מאוד מעטים רק ידעו בנווה־אביבים
 רק השתתפו בישיבה מיפלגת־העבודה.

 ח״כ מיפלגת־העבודה, מזכ״ל עצמו, פרס
 פרס של המשותף עוזרם בר־לב, חיים

 סי־ ויושב־ראש אפלבאום, בועז ובר־לב,
שחל. משה ח״כ בכנסת, עת־המערך

 ובר־ פרס של האחרים העוזרים גם
 וישראל ביילון יוסי לוי, גירעון — לב

 כלל בדרך היודעים — פלג (״רוליק״)
 המיפ־ יושב־דאש במישרד שקורה מה כל

ישיבה. אותה של בסודה שותפו לא לגה,
ככו בו דנו שהארבעה הנושא

כ משמש כשאפלבאום ראש, בד
 אישיות חקירות ניהול היה רשם,

עלי לאסוף כדי הליכוד, ראשי נגד
 להטילו יהיה שאפשר חומר הם

ערב-הבחירות. כפצצות
ולי פרטיים בלשים הפעלת של השיטה

 ראשי־דליכוד על ואחר אישי חומר קוט
 חיים כאשר המהפך, אחרי מייד הונהגה
 מיפלגת־העבודה. כמזכ״ל נבחר בר־לב
אב הפרטי החוקר את אליו קרא בר-לב,

 שהואשם מי אהרונסון, (״אברשה״) רהם
 מועצת לחבר שוחד בהצעת לכן קודם

הפי שם שיחולל כדי בת־ים, עיריית
 יצא זה במישפט המערך. למען חצר כת

זכאי.
 כל לאסוף אהרונסון על הטיל בר-לב

 לשים יוכל שהוא הליכוד אנשי על חומר
 פעל הקודמת בתקופה ידו. את עליו

 לנסות כדי אבן, אבא מטעם אהרונסון
 יצחק של חשבון־הדולרים את ולגלות

 דבר של בסופו שהביא גילוי — רבין
רבין. להתפטרות

 רב חומר נאסף אהרונסון של בתיקיו
 ועל הליכוד של הבכירים .האישים על

 כעס תקופה באותה מאישי־המפד״ל. כמה
 מאשר הבוגדני המפד״ל על יותר המערך

 ו$ליח אהרונסון המביס. הליכוד על
 היה שלא שונים, אישים על חומר להשיג

 שלו, הדו״חות את ומילא לכן, קודם ידוע
עי כחומר בד-לב, אצל בקלסרים שתוייקו

ישן. תונאי
 במרכז עוד נמצא אהרונסון אין כיום

הוא כי אם במיפלגת־העבודה, העניינים

לאח נסע ואף זו, מיפלגה לשרת ממשיך
ב גם היתר בין לצפון־אמדיקה, רונה

 אחרי המרגל מיוחד, מדור אותו שליחות
 לרכז הצליח בר-לב חיים הליכוד. אנשי

 הפרטיים החוקרים מטובי כמה סביבו
בארץ.

 עובדים מיפדגת־העבודה עכור
 ומפורסמים. גדולים מישרדים שני

 תל-אביכי, מישרד — האחד
 בכיר קצין־מישטרה עומד שבראשו
 חיפאי, מישרד — והשני לשעבר,

 קצין־מישטרה עומד בראשו שגם
לשעבר. מפורסם

 מכונית־דיזל
ומטעים

 כיום יש למיפלגת־העבודה כי ראה 7
 ב־ לפיצוץ ומוכנים מסודרים תיקים

הלי מראשי רבים על אמצעי־התיקשורת,
כוד.

לא באמצעים. בוחלת אינה המיפלגה

אהרונסון חוקר־פרטי
— הדרך תחילת

ה הפרטיים, הבלשים אחד נשלס מכבר
 לקנדה. מיפלגת־העבודה, על-ידי מועסקים

 לאריה הנוגעות שמועות הגיעו לארץ
הלי שילטון על־ידי שמונה מי גרוסבורד,

 גרוסבודד מישרד'התחבורה. כמנכ״ל כוד
 פרטי ובלש מקנדה, לארץ מזמן לא הגיע

 הבלשים במונטריאול. עליו לחקור נשלח
 ש־ גילו מיפלגת־העבודה של הפרטיים

 אמריקאית מכונית עימו הביא גרוסבורד
לישראל. מפוארת

 מיפפר עדיין הנושאת המכונית,
 האפור דיזל, במנוע מונעת זר,

 בארץ. פרטיות במכוניות ליטימוש
כי המיפלגה, אנשי חוקרים עתה

 מייטרד-התח■ מנכ״ל הצליה צד
אי ממישרד-התחכורה לקבל בורה
כזו. למכונית שור

 שישה כיום .יש מיפלגת־העבודה בידי
 אי- עבודת הושלמה שבהם סגורים, תיקים

הנוש אישי-ליכוד שישה על סוף־החומר,
בכירות. ממשלתיות במישרות אים

 יש בכירים פקידים על רק לא אולם
 של עוזרו טענת פי על חומר. למיפלגה
 בידי יש אפלבאום, בועז פרס, שימעון

 מנחם ראש־הממשלה, על חומר המיפלגה
 בלשי לנדאו. חיים ושר־התחבורה, בגין,

 אפלבאום, לטענת הצליחו, מיפלגת־העבודה
 של גדולים מטעים אשקלון, ליד למצוא

 רב. זמן לפני שנקנו אלה, אישים שני
 רוזנבוים ברחוב מהמרתף הצנוע״ ״האיש

 הם, ברמת־גן משיכון־הוותיקים והצנוע 1
ומיליוגרים. מטעים בעלי דבר, של לאמיתו

 יודעת מיפדגת-העבודה גם אודם
 עבירה. אינה מטעים עד •טהבעלית

 בדשי־המיפלגה עתה חוקרים לכן
 למטעים שאישר האיש היה מי
 גבוהה מיכסת־מים ולנדאו בגין שד

 שנקבעה מהמיכסה יותר הרכה
בהרבה. מוזל ובמחיר בחוק,

ובן
על הופעלו הבלשיים הכוחות יטב

 פרשת לחקירת העבודה מיפלגת ידי י "
בגדרה. גרייבר של הווילה

 התל־אביבי, סוכךהנסיעות של הווילה
 בית- על-ידי הריסה צו הוצא■ שנגדה

 ואיש כנה, על בינתיים עומדת מישפט,
ה בית־המישפס. צו את לבצע העז לא

 שר־החקלאות הורה כאילו טענו שמועות
הרי את למנוע ישראל מקרקעי למינהל

 חומר בר־לב חיים בידי אולם הבית. סת
 באה שההוראה כך על לכאורה המצביע

 מנסים עתה בגין. מנחם מראש־הממשלה,
 גרייבר בין הקשר את במיפלגה למצוא

 מלפני תל־חי קרן או תנועת־החרות ובין
הבחירות.

 פערה עוררה שכבר בפרשה גם
לפו החנינה פריטת — ציבורית

 — כן־ציון יהושע הכלכלי שע
הבל- לטענת חדש. הומר התגלה

אפלכאום עוזר
הדרך המשך —

 להוכיח יכולים הם הפרטיים שים
 כשר־המישפטים כתפקידו שבגין,

 פעל לא לבן־ציון, החנינה בעת
הרפו שהמימצאים וידע בתום־לב,

 בן־ציון אז קיבל שעד־פיהם איים,
מזוייפים. היו החנינה, את

 שאין בשמו הודיע בר־לב של עוזרו
 ושהן אלה, לחקירות קשר כל לבר־לב
 מהדרג נמוך יותר הרבה בדרג מרוכזות

מיפלגת־העבודה. מזכ״ל של
 שלו שהקשר טען אהרונסון .אברשה

כמו מתנער, פרס שימעון בר־לב. עם היה
 המצדיק שחל, משה וגם קשר, מכל בן,
 נגד פרטיות חקירות של השיטה את

 מילחמת-הבחירות במיסגרת אישי־הליכוד
 על דבר יודע אינו שהוא טוען העתידה,

זה. בשטח שנעשה מה
 מיפדגת שקבעה החדש, הסיגנון

הקרו הבחירות לקראת העבודה
 בעיני חן ימצא לא אולי בות,

 שמערכת־ מבטיח הוא אך רבים,
המעניי תהיה 15*81 שד הבחירות

 אי■ שהיתה כיותר והסוערת נת
בישראל. פעם
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