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 בעבירה התביעה על־ידי מואשם ברזילי
 חוק של 47 סעיף על מקרים בארבעה

 אדם כי קובע זה סעיף ובנייה. תיכנון
 בנייה הנאה.בנושא טובת או חלק לו שיש

 לא — ערים בניין ועדת על־ידי הנידון
ישיבה. באותה נוכח יהיה

 ראש עבר אכן אם ראשונה. תלונה
 בית־ יקבע האמורות, העבירות את העיריה

 לא מעניינת ציבורית, מבחינה המשפט.
 — בעיר הגועשת היחסים פרשת פחות

המקרי. לאורח ותמימה רדומה כה הנראית
 חדרתי תושב הגלגל את מגלגל החל

 לבתו לקנות שביקש קרן־צבי, יצחק בשם
 ליטנאייר. אריה אחד מקומי, מקבלן דירח

 שבצ־ בתנאי — למכור הסכים ליטנאייר
 משרד יטפל העיסקה של הפורמליים דדים

 את ברזילי משרד — שלו עורכי־הדין
ראש מאשר אחר לא הוא כשברזילי סגל,

ברזילי עיר ראש
רדומה בעיר סערות

הפעיל. שותפו וסגל העיר,
 להיכנע נאלץ אך התקומם, קרן־צבי

 מעשה, לאחר ויתר. לא הקבלן כאשר
על העיריה, למועצת תלונה מכתב שלח

 שלא עורך־דין שירותי לקבל עליו שכפו
 מקרים על שמעתי העיר ״כאזרח ברצונו.

 האמנתי לא ״אבל כתב, רבים,״ דומים
 בעצמי.״ בזה נתקלתי שלא עד

א״ " ל  מנהל יניב, יהודה קובע נכון.
האופו וראש במקום החקלאי הספר בית

 כעשרים ״בחדרה העיריה: במועצת זיציה
עוב כולם שלושה, שניים מלבד קבלנים.

 ברזילי.״ של עורכי־הדין משרד עם דים
 עיניים בעל חייכן, גבר ברזילי, עונה
 שערות שזורה מתולתלת, ובלורית כחולות

 הקבלנים כמחצית רק נכון. ״לא כסף:
 לפני שלי. המשרד עם עובדים בעיר

 אחוז. 75כ־ איתי עבדו העיר, ראש שהייתי
 וחדלתי שנבחרתי לאחר הפסיקו, הלק

במשרד. פעיל להיות
 היתר. היא קרן־צבי, של לתלונתו ״אשר

 עורכי- ללישכת מועברת להיות צריכה
לע מישהו לאלץ אסור לעורך־דין הדין.

 איננו קרן־צבי אפילו אולם איתו. בוד
י טוען נ א איתי, לעבוד אותו הכרחתי ש

 של לדבריו אחראים לא אנו הקבלן. אלא
 עומד שקבלן הוא נכון במציאות, הקבלן.
 למנוע כדי אחד, עורך־דין על־ידי בטאבו

מיותרות. וטרדות הוצאות
הקט הטענות אחת רק היתה שזו אלא

 רבות נוספות טענות ברזילי. נגד נות
הראשונה. בעקבות נגדו, הועלו

 כשנה לפני משבר לידי הגיעו הדברים
ב האופוזיציה מחברי כמה כאשר וחצי,

 המדינה, לפרקליט במכתב פנו מועצה
הח את לחקור למשטרה שיורה בבקשה

החוק. על עובר העיר ראש כי שד
בחקי המשטרה פתחה המכתב, בעקבות

״בב כתב־האישום. את עתה הגישה רה׳
 לדין. אותי ״שיעמידו ברזילי, אומר קשה,״

 האופוזיציה של מלחמה בסך־הכל זאת
 לא מעולם כשרות. לא בדרכים — נגדי
 גרוע. עיר ראש שאני נגד לטעון יכלו

 נקי- שאינני לטעון החליטו כך, משום
כפיים.״
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