
סגילויי את אישר אביב & ש פיתקי־פרוטקציה של מישטר היה :ה
לא אך - המבקר של לביקורת הפרשה את למסור הבטחתו קיים צ׳יצ׳

ה את להפסיק ממיפלגתו תבע כי צ׳יצ/
ל פיתקי־המלצה שיגור של הפסול נוהל

עי בנושאים לטיפול בקשות או עירייה,
מפלגתיים. צינורות דרך רוניים
 הליכוד סיעת הנהלת את כיבס גם ׳צ׳יצ

 ל- קץ לשים אולטימטיבית תבע בעירייה,
 ה־ מוסדות את יחרים אחרת אלה, נוהלים
המוניציפלי. בתחום הליברלית מיפלגה

 היה העיר בשכונות בבקרו לאחר־מכן,
להו הקפיד מיפלגה, כנציג להופיע מסרב

 עוד עשה הוא כראש־העירייה. רק פיע
ל־ גלוי מיכתב שלח :יוצא־דופן דבר

 פירסום על הודה בו ),1913( הזה העולם
 בו להצליף הזה העולם את הזמין המאמר,

 את ללחוץ גם אך לו- שמגיע פעם בכל
לו. כשמגיע ידו

 פנה הכתבה, פירסום לאחר קצר זמן
 צבי (מיל.) אלוף למבקר־העירייה, צ׳יצ׳

 הפרשה. את לחקור ממנו וביקש איילון,
ה בהמשך המובאים איילון, של מימצאיו

קבעו: כאן, דברים
 הוברמן שה״ה מיקרים שיש ״מתברר

 בתל- הליברלית המיפלגה (ראשי וסורוקה
לאי פתקים עם אזרחים מפנים אביב),

 לקבלת בעירייה, שונים ומישרדים שים
שהו1 פרשה בדק גם המבקר שירותים.״

היפ בה ואשר אגב־אורחא, בכתבה עלתה
העו כתב את הליברלי הוברמן מאיר נה
ההנ־ במחלקת חבר־המיפלגה אל הזה לם

סורוקה פתר,ן
הר־פתקאות

 לקבלת הרמן, אברהם העירונית, דסה
ה מרססת. לסגירת רישיון בהשגת עזרה
העז תמורת ביקש הרמן כי ציינה כתבה

לירות. 300 רה
הכ שהרמן למרות כי קובע, המבקר

 על לחתום סירב הוא הדברים, את חיש
 המבקר דרשני. אומרת זו ועובדה דבריו,
 הרמן נגד כתב־אישום הגשת כי מעיר,
 ימציא הזה העולם כתב אם רק תיתכן
 שירטוטים הכין הרמן כי שיאשרו עדים

 במיסגדת -שלא אליו, לפונים כסף תמורת
עבודתו.

 על הונחו המבקר של אלה מימצאים
 הוא .1974 במאי 6ב־ צ׳יצ׳ של שולחנו

 תל- עיריית של המישפטי היועץ אל פנה
 פרשת לגבי חוות-דעתו את ביקש אביב,

 ביקש לא צ׳יצ׳ הרמן• אברהם המהנדס
מר שלו, המישפטי היועץ חוות־דעת את
 פיתקי־הפרוטקציה. לגבי וירשובסקי, דכי

 כי טוען שפירא, עמיקם העירייה, דובר
שב כיוון זז, בחוות־דעת צורך היה לא

פת בעזרת פרוטקציה לסדר אסור כי רור
■וב פלילי, המעשה אין לדעתו, אולם קים.
מישטרתית. לחקירה מקום אין כי גם רור

 וירשובסקי שהגיש חוות־הדעת לגבי
 ה־ היועץ המליץ תחילה כי הדובר, אמר

 למיש* הרמן פרשת את למסור מישפטי
 מבקר־העירייה עם ששוחח לאחר אך טרה,
של לחוות־דעתו הצטרף מהמלצתו, בו חזר

הפליליים הצדדים לחקירת למישטרה אותו מסר
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הזה״ ״העולם על־ידי שפורסם הפתק
? היה לא או היה

 יש אם לבדוק צריך אז מקורב, שהוא
ו הוסיף וירשובסקי פלילי.״ אלמנט כאן

 כשלעצמו, הפתקים, מישלוח כי הסביר,
 אם אולם ציבורית, מבחינה בסדר אינו

 רק — העדפה נעשתה הפתק מן כתוצאה
בדבר. הפלילי הגורם את לבדוק יש אז

או מישטרתית. לחקירה הפרשה להעברת
 לשיקול״ זאת ״השארתי :וירשובסקי מר

העניין.״ את המכיר המבקר, של דעתו
 נעשים זה, בנושא גם כי כן, אם ברור,
 העובדות, את ולטשטש לכסות מאמצים
בנושא. רצינית חקירה כל ולמנוע

 ממפלגות תובע להט
 משליחת להימנע הליכוד

2המלצה!</// פתקי
 בתל־אכים סופרת,,הארץ״ מאת

 המזניצי־ זזטז/לקות אל בתביעה
 להמסיק ״הליכוד* מפלגות של טליות

 המלצה פתקי שיגור של הנוהג את
 בנושאים לסיפול בקשה או לעיריה

 בצינורות לפרט הנוגעים עירוניים
 תל־אביב עירית ראש פגה מפלגתיים,

יג של כתבתו בעקבות להט, שלמה
 נקסרו בה הזה, בהעולם לביב אל

 והמלצות פתקים שיגור על פרטים
 (מפלגתו הליברלית המפלגה על-ידי

מסויימות מהלקות א'ל להט) מר של

 צ׳יצ׳ שר התגובה
? ניתוק־מגע
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ה למסירת מספיק בסיס אין כי המבקר,
 יצ׳׳צ כי הדגיש, הדובר למישטרה. עניין
 מסרב בנאמנות, המבקר מסקנות את מילא
 סורוקה, הפתק, משגר את להזמין מאז

הליכוד. לישיבות

המישטרה ,
להתערב חייבת

 גירסה מסר עצמו המישפטי יועץ ן■*
 לגבי כלל נשאל לא לדבריו, שונה. ) 1

 הפליאו, לא זה ודבר הפתקאות, מישלוח
 ונלוזה פסולה זו שיטה כי שברור מאחר

ציבורית. מבחינה
 ויר־ ? פלילית עבירה הדבר מהווה האם

 כי מוכח ״אם והשיב: הירהר, שובסקי
 — משהו מקבל מישהו מפיתקה, כתוצאה

ב ניתנה נניח, אם, אחר. עניין זה אז
מפני רישיון, למישהו לתת הוראה פתק

 בדיוק מה לבדוק יש אחרות: במילים
 זאת, לבדוק יש הפתקים. מומלצי קיבלו

 תמורת משהו קיבל שמישהו סביר שכן
 למעשים חשד כאן קיים כי ברור הפתק.

 היודע אזרח כל — החוק ולפי פליליים,
 לדווח חייב פלילי, במעשה חושד או

למישטרה• עליו
 ש־ רגע באותו המתבקשת: המסקנה

 כי מצאו ומבקר־העירייה ראש־העירייה
 פיתקי־פרוטק־ של שונים מיקרים היו אכן

 ל־ העניין את למסור היו חייבים ציה,
 ויש זאת, עשה לא צ׳יצ׳ אך מישטרה.

 המיש־ היועץ אם ולראות להמתין מקום
 מ־ בתוצאה .פרשה יתערב לממשלה פטי

זה. פירסום
 לגבי שונה גירסה לווירשובסקי.גם אבל

 הוא לדבריו, הרמן. פרשת על המלצתו
 שכן למישטרה, החומר את להעביר המליץ

ל הדרושים הכלים אין למבקר־העירייה
המב זה. מול זה והעמדתם עדים חקירת

ש לאחר עדויות. לגבות יכול לא גם קר
 בינו שיחה התקיימה זו, חוות־דעת כתב
תוקף בכל התנגד והמבקר המבקר, לבין

בק מועדפים מסויימים אזרחים כאשר
 היותם בגלל העירייה, מן שירותים בלת

ב לה וגומלים מסויימת, מיפלגה חברי
ה נושא בהחלט זהו בבחירות, הצבעה

מאמ כמה עד מישטרתית. לחקירה ראוי
העו גילויי את עצמו המבקר מימצאי תים
 ממימצאיו לראות ניתן בשעתו, הזה לם

שינוי: כל וללא במלואם, להלן המובאים

78/74ס־ — 6.5.74״

 מבקר — לחט ש. מר העירית, ראש
חעיריה.

 24.4.74מ״ חזח״ נ״חעולם הכתנה
בעי החדשה ״השחיתות הפותרת תחת
בדיקה. דו״ח — ציץ״׳ ריית

העיריה, ראש אדוני
 הנושאים נבדקו אלי לפנייתך בהתאם
בפתבה. המוזכרים

ה־ ב״העולם פורסמה 24.4.74ב״ ־.1 ״
)38 בעמוד (המשך
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