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)27 מעמוד (המשך
זרועו בין אל להיכנס נדי ביניהן נלחמו

תיו.
ה נאותה והלך בקלות, אליו בא הפסף

במהירות־שיא. אותו ביזבז הוא דרך.
 על• נתרם המישפחה •של האצילי הצד

 בשומרת ידועה דג׳אני מישפחת האב. ידי
 בית- ולזכותה הר־ציון, של המסורתית

ב דויד המלך מלון מאחרי פרמי קברות
ירושלים.

 את אבן־ארי אריה השופט משראה וכך,
 ביחס המישטרה, שבידי הסודי המידע

 של זהותו ואת זע׳אני, יוסף של למעצרו
ה רחובות, בעיריית הפקיד־הבכיר־מאד

 מקבלן שוחד לירות אלף 72 שקיבל חשוד
חומר־נפץ. זה לדעתו, כי, גילה —

 של שמו את לגלות מיהרו לא העיתונים
השו בקבלת החשוד הפקיז״חבגיר-מאד,

דג׳אני. יוסף של מידיו חד
 מעז אינו שאיש המיסתורי, האיש מיהו
ז בשמו לנקוב

 בכיר פקיד
מאוד

 ולילי(מן) יוסף של דודם שהוא איש, ך•
 ראש־ הוא היהודיה, אמם אחי דג׳אני, | ן

 שמואל שנים, שש מזה רחובות עירית
סי וראש (ליכוד) הליברלים איש דכטמן,

בהסתדרות• הליברלים עת
בשי רחובות, ראש־עיריית גילה השבוע

:הזה העולם כתב עם בילעדית חה
 בעיריית הפקיד־הבכיר־מאד הוא ״,אני

 כאילו שמועות הפיצה שהמישטרד. רחובות,
 להיות יכול ברחובות. מקבלן שוחד קיבל

 מפני הראשונים, בימים כששתקתי שטעיתי
 להתק־ אצא ואז שמי את שיזכירו שחיכיתי
 פרוטה אף קיבלתי לא אני אבל פת־גגד.

 מאף ולא דג׳אני מיוסף לא שוחד, אחת
 את שלח המערך עלילה! זו אחר. אדם

 לי שיש מפני רק אותי, לחסל המישטרה
ש רחובות, תושבי נקרב גדולה הצלחה

בי. בחרו
 לא והם המישטרה, על-ידי נחקרתי ״לא
 השוחד. לפרשת בנוגע דבר אותי שאלו

 סגן־ניצב של שהחוקרים יודע אני אך
 הקבלנים את חוקרים מהמטה־הארצי, זיגל,

 כי חושדים שהם להם ואומדים באיזוד,
 אותם להעדיף כדי שוחד מהם קיבלתי אני

בעיר. בתוכני׳ות־בנייה
 מידת ואת המצב, חומרת את להבין כדי

 של גירסותיוזם את להביא יש שבו, הסיבוך
זו. בפרשה הגורמים ארבעה

ב ,1974 שנת ״במחצית ג המישטרה
 לעורך־הדין כנראה (הכוונה אחר עם יחד

 בעיסקות דג׳אני של שותפו צנעני, בן־ציון
רחו עיריית ראש סגן לשעבר — ׳תיווך
ב הבונה מקבלן דג׳אני יוסף קיבל בות),

 לו, שהגיעו דמי-תיווך על בנוסף רחובות,
 לעובד- משולם להיות נועד אשר סכום־כסף

מפור בתוכנית הטיפול לזרז במגמה ציבור,
 באחוזי-בגייה לזכות וכדי הגיש, אשר טת

גבוהים.״
 10 למשך פקודת־מעצר להוצאת בבקשה

 המחלקה טענה דג׳אני, נגד נוספים ימים
 המישט־ של הארצי במטה לחקירות־המאה

 ויש קונספירטיבית, היא ״העבירה כי רה,
 השוחד, מייועד היה בדיוק למי לחקור

 וכן המעורבים אצל מיסמכים לתפוס ויש
 של שיחרורו המחוזית. ובוועדה בעירייה
החקירה.״ במהלך יחבל החשוד

כפפות-משי
מישטרתיות

י נ פ ■  באולם־המעצרים, השופט-חתורן •
 גודל בי זוטלר, אברהם רס״ל טען /

ל״י. 1,400,000 הוא מדובר שבה העיסקה
 צריך זה מסוג בעיסקות שמקובל כפי

 הסכום שערך המישטרה, טענות לפי היה,
 חלבי יוסף מהקבלן דג׳אני יוסף שקיבל

ש המיגרש מערך 20/0ל״י( 28,000כ- יהיה
 אך ל״י). 1,400,000 תמורת כזכור, נמכר,

 עם יחד ,1974 שנת באמצע קיבל דג׳אני
 ל״י. אלף 100 של סכום שותפדלתיווך,

 עבור ייועדו ל״י, אלף 28 הזה, מהסכום 2ס<־/
עבור ל״י, 72,000 והיתר, ושותפו דג׳אני

28 —

 רחובות, בעיריית מאד״ ״הפקיד־הבכיר
 נוספים אחוזי־בנייה השגת תמורת כשוחד

שעריים. בשכונת במיגרש
המישטרה. גירסת כאן עד

 מונה המישטרתית החקירה צוות בראש
 ה־ החוקרים אחד רוזנברג, .יוסף רב־פקד
 ה- של המטה-הארצי של והישרים הוגנים

החקי את עד־עתה ניהל רוזנברג מישטרה.
 את לבקש ניסה לא הוא רבה. בזהירות רה

 לא ואפילו הפקיד־הבכיר־מאד, של מעצרו
 שאלות. כמה אותו שאל רק אותו, חקר

 ב- בכפפות־משי המישטרה נוהגת מדוע
1 פקיד־הבכיר

 רוצים ״איננו בכיר: קצין־מישטרה אמר
ב לפגוע כדאי לא בראש־העיר. לפגוע

 איננו עוד כל רמת־דרג, ציבורית אישיות
בפרשה.״ מעורב שהוא משוכנעים

ב ולוחשת, המישטרה׳ באה אחד מצד

רוזנברג חוקי
זהירה״ ״חקירה

כש באולם־המעצרים, השופט־התורן אוזני
 סודי במידע שמדובר דוכנו, על יושב הוא

 לראש־העיר, המייוחסת עבירת־שוחד לגבי
 ימי- 10 למתן הבקשה את לאשר יש ולכן

 דג׳אני, של חקירתו להמשך נוספים, מעצר
 ולטשטש לחקירה להפריע ינסה שלא כדי
 אנשי־המישט* אין שני מצד העיקבות. את
ב מהפקיד־הבכיר־מאד למנוע מעזים רה

עצמו. להגנת צעדים בינתיים לנקוט עירייה
 להיות יכול זה בראש-העיר, נפגע ״אם

״נמ קצין־מישטרה. הסביר בומרנג,״ כמו
ונס נגדו, דבר נמצא לא אם לחקור. שיך
 נכעס.״ לא התיק, את גור

 ל״י 100,000 ״קיבלתי דג׳אני: יוסף
 את וחילקתי העיסקה, עמר חלבי -מהקבלן
 עורך- עבור ל״י 50,000 לשניים. הסכום

 עבורי. ל״י 50,000ו־ צנעני, בדציון הדין
הכל.״ זה

 שכר- לשלם שמקובל טוענת (המישטרה
 רק בעיסקה, שטיפל הדין לעורך טירחה
 כבר בבניין והדירות הבניה, השלמת לאחר

במקום. הבנייה החלה לא עד-עתה, נמכרו).
 הפרטים את שמסר האלמוני, המודיע

(בחו למישטרה, השוחד פרשת על
 שמע כי צייו השנה), אוגוסט דש
 הסכום חלוקת על מספר דג׳אני יוסף את
 28,000( שותפו לבין בינו ל״י 100,000 של

 ל- העביר ל״י 72,000 היתר, את וכי ל״י)
פקיד-הבכיר-מאד.

רחו עיריית ראש רכממן, שמואל
 מחפשת שהמישטרה ספק לי ״איו ' בות
 שהיא הגירסה לפי להיות, צריך אני אותי.

ש הפקיד־הבכיר־מאד לעיתונות, העבירה
 לא הם דג׳אגי. מיוסף שוחד כאילו קיבל
 שחוקרי־המישטרה לי נודע אך אותי. חקרו
ש גילו ברחובות, שונים לקבלנים שפנו

הקשו שוחד מיקרי לגמ עובדות שיםמחפ
שוחד! קיבלתי לא בראש־העיר. רים

 ראש־העיר אני אותי. להפיל ״מנסים
 ברחובות יושב אני שנייה. קדנציה כבר
 10ב־ זכיתי האחרונות בבחירות שנים. שש

ל שרוצה המערך, זה .15 מתוך מנדטים
 שום נתתי לא המישטרה. בעזרת אותי חסל

 התנגדתי חלבי. יוסף לקבלן העדפות־בנייה
 עיסקי- ינהל דג׳אני, יוסף שבן־אחותי, גם

 לחברי מיכתב כתבתי ברחובות. בניה תיווך
 שלא ולמהנדס-העיריה, בניין־ערים ועדת

אליהם.״ יפנה אם דג׳אני עם פעולה ישתפו
 ״המיכתב :כמישטרה כביר קצץ

 השוחד .1974 ספטמבר בחודש נכתב הנ״ל
 נראה הזה. המיכתב שנכתב לפני עוד ניתן

 פיטפט דג׳אני שיוסף נודע שלראש־העיר
אליבי.״ לעצמו להכין מיהר והוא

 ביימו פרובוקציה! ״זו ראש־העיר:
 זוהי החוק. על שומר אני פרשת־שוחד. לי

!״קנוניה
החקי לא זו ״נכון, : קצץ־המישטרה

 !רחובות בעיריית שלנו הראשונה רה
אח פרשה לגבי חומר־חקירה גם העברנו

 ראש־ נגד כתב־אישום שיוגש וייתכן רת,
 רחובות. בעיריית אחרים ואנשים העיר

 ב־ כספים לעירייה העבירו קבלני־בנייה
 לביצוע אישורים עבור אגרות, מיסגרת
 לעובדי- חולקו האלה הכספים עבודות.
הלא־רחוק. בעבר כהלוואות, העירייה

 האלה, הדירות מתוך דג׳אני. יוסף עיסקה,
 דירות ארבע חינם, למסור, הקבלן חייב היה

 כתב- לפי המיגרש, של לבעלים־לשעבר
 דירות שמונה הקבלן הפסיד כאשר המכר.

 הראשון האישור ביטול עקב בבת־אחת,
 טובה עיסקה עשה שלא גילה שקיבל׳

 האם חינם. ל״י 100,000 שילם ועוד כלל,
 ההבטחות אי־קיום את לנקום הקבלן ניסה

חל שני את קנה כאשר מהמתווך, שקיבל
 הגיעה וכך שעריים, בשכונת המיגרש קי

המישטרהז לידיעת הפרשה
״החקירה :בכיר קצץ־מישטרה

ש קבלן שאמצא מצפה אינני מאוד, קשה
 כזה קבלן שוחד. מתן על עדות לי ימסור
 בל היום. למחרת כבר קבלן להיות יפסיק
 שמותר למה — מעל להשיג מנסה קבלן

 למישטרה יספר שהקבלן הגיוני לא לו.
שוחד.״ נתן שהוא

יער. ולא דובים ״לא נ ראש*העיר
 לא דג׳אני שוחד. פרשת שום היתה לא

 דבר אין -שוחד. מתן על במישטרה סיפר
 ל- לפנות עומד אני החקירה. בתיק כזה

 ולבקש שלי, עורך־הדין באמצעות מישטרה
 התחננתי נכון- בשמי. פגעו הם הבהרות.

 יתעסק שלא דג׳אני, יוסף בן־אחותי, בפני
 ב־ רבנו תיווך־בנייה. בענייני ברחובות
 רציתי לא מאד. חריף ריב היה מישפחה,

 שמע לא הוא אבל !ברחובות כמתווך אותו
שלא בגלל אותו וסגר מישרד פתח בקולי,

רכטמן ראש־העיר
!״קנוניה ״זאת

ב מדובר לא אם חוקרים אנחנו ״כעת
ה שנתנה אישורים תמורת שוחד קבלת

 למקובל.״ מעבר חלבי לקבלן עירייה
הפר העדפות. היו ״לא :ראש־העיר

 ב-שעריים, במיגרש כאן מדובר ברורה. שה
רח בשם אדם האחד בעלים׳ שני לו שהיו
 אפריקה־ישראל. החברה והשני בוני, מים
 על בית לבנות ורצה חלבי, יוסף הקבלן בא

 ואז רוחב, מטר 16כ- — בוני של החלקה
ה החלקה את גם לרכוש שעליו לו נאמר

 ש־ מפני אפריקה־ישראל, חברת של שנייה,
 לפי לבנות מקום עליו ואין צר המיגרש

 הוא אז הצפיפות. בגלל בניינים, שני התקן
 על־ידי לו אושרה השטח. כל את רכש

 בית של בנייה המקומית בניין-ערים ועדת
 היה ״לאדירות.״ 44 בן

,שוחד!׳
 ה־ הוועדה אישרה לא יותר אוחד ץ*
 והפחי- דירות, 44 ערים לבניין מחוזית 1*
 ביטול שעקב להניח יש דירות. 36ל־ תה

 בניין- בוועדת לו שניתן הקודם האישור
 המאושר התקן והורדת המקומית, ערים

 הקבלן החליט -44 במקום דירות 36ל־
ה למתווך שמסר הכסף את חזרה לבקש

 היתיז חלבי הקבלן עם העיסקה לו. הלך
 מארצות- בא יוסף שלו. היחידה העיסקה
 את שיכניס לו אמרתי רב. כסף עם הברית
 של חודשית הכנסה לו ואסדר לבנק, הכסף
 את לבזבז התחיל סירב, הוא ל״י. 3000

 ב- לו שעלתה מכונית לו היתה הכסף,
 יסבך שהוא פחדתי דולר. 30,000 ארה״ב

 בתיווך.״ שיעסוק רציתי לא לכן אותי,
 ״תיק- אבן־ארי: אריה השופט

 זו) (בפרשה מכיל המישטרה של החקירות
ה נפץ! חומר בבחינת שהינו רב, מידע
 חזקים הדים לגרום עלול זה שבתיק מידע

 המקומי.״ השילטון בשטח
ר ש״העי  פרובוקציה. רק ״זאת 1 רא

 הצל- לי שהיו אחרי אותי, להפיל מנסים
 הנהלת מחברי אחד כל את תשאל חות.

 בכוונתי איו נקיות. שלי הידיים העירייה.
 !״אלחם אני להיכנע.
 רכטמן.משך. שמואל של ראשו על הקרב

 המישטרה, של הכוונת על יושב ראש־העיר
להסתבך. שלא כדי בזהירות תחקור וזו

 קציו־מישטרה. ציין החלה׳״ רק ״החקירה
 אנשים.״ לחקור עוד ״עלינו

 לחקירות־הונאה המחלקה הצליחה השבוע
ו דג׳אני, יוסף של מעצרו את להאריך
 יוצא רחובות, עיריית ראש רכטמן, שמואל
המישטרה. נגד למאבק


