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מע את המדינה ופרקליטות מישטרה 1 ו
 צבי פרידמן, מוטי צור, מיכאל של צרם

 הירש, פוקה של ואפילו קריב זאב רכטר,
 בית־ עיתונאי הפליליים, הכתבים־ נעדרה.

 הנישלחים והכתבים בתל־אביב המישפם
להי עומדת כאשר כתיגבורת, זה לבניין

 אף דרג, רמת אישיות להישפט או עצר
נעדרו. הם

הזרי ולעיתונאים הטלוויזיה לצוותי היו
 להוכיח פז הזדמנויות שתי בדרד־כלל, זים
 נעצר כאשר הראשונה בפעם חריצותם. את

 הגדולה הבניה חברת מנכ״ל השנה באפריל
 באשמת הלר, מנחם עובדים, שיכון בארץ.
 לשם קשר וקשירת במירמה דבר קבלת

 זה, שבוע בתחילת השניה, ובפעם רמאות,
אישום. כתב נגדו הוגש כאשר

 שמונה לפני הלר, נעצר כאשר אולם
 אחת מילה כך על הופיעה לא חודשים,

 כתב נגדו הוגש כאשר ואילו בעיתונים,
 קטנה ידיעה בסוף הדבר הובלע אישום,

 אשר עיתי׳׳ס, סוכנות ידי על שהועברה
 של מעצרם היו שלה והכותרת עיקרה
 ובתו פאר משה השיכון, במישרד מהנדס

שולמית.
 וההאשמות המעצר חומרת את להבין כדי
הפר סביב השתיקה קשר על לתמוה וכדי
 היא עובדים שיכון חברת כי לזכור יש שה,

 בארץ. והוותיקה הגדולה הבניה חברת
 ליאונרדו ברחוב המפואר בבניין ממשרדיו

 הלר מנחם שולט בתל־אביב וינצ׳י דה
 לירות מיליון 600כ־ של שנתי מחזור על

 המיועדות דיור יחידות אלפי ועל בשנה
 אנשי צעירים׳ זוגות חדשים, לעולים בעיקר

 השיכון שר הסתדרות. וחברי קבע צבא
ל בממשלה למישרתו זינק עופר אברהם

 עובדים, שיכון כמנהל עצום כוח שצבר אחר
לשר. שמונה לפני תפקידו

ם ביי במישוו־השימן הבכיר הפקיד מאשימה: המישטוה
מנכ״ל בעזות ־ דירה במיומה ; ־השי! כוי לבתו נשואין

שקו יעוות ו ־ ..החתן את הדיחה -והבת עובוים־ ״שיכון חב׳
■ייי
במס דירה לרכישת להלוואה בקשה הגישו

 לשם וחתמו צעירים לזוגות מיפעל גרת
 עומדת שולמית כי כוזבת הצהרה על כך

■להינשא.
 עובדים לשיכון השניים פנו עת באותה

 במיסגרת דירה לרכוש נוספת: בבקשה
 הטייסים בכביש צעירים לזוגות מיפעל

 לזוגות המיוחד הזול, במחיר בתל־אביב
 לוותה בקשתם לירות. אלף 47 של צעירים,
 לצעיר להינשא עומדת שולמית כי בהצהרה

דויד. אהרון בשם שלה רחוק קרוב חיפאי,

 במיכתב אמת אין כי ידע ״פאר כי טוען
 יום מילחמת תקופת את וניצל האמור

 הדירה.״ קבלת לשם הכיפורים
 כתב לדברי הורו, מיכתבים חילופי לאחר
משתכ אגף מנהל אז שהיה הלר, האישום,

 המטפל האגף עובדים, בשיכון וקניות נים
 בן־חורין החברה וגיזבר אלה, בנושאים

 למסור עובדים, שיכון של תל־אביב לסניף
 ולקבל ולאביה פאר לשולמית הדירה את

 לשאת מיועד שהיה מהחתן ויתור כתב מהם
דויד. אהרון לאשתו, אותה

 של ובמקרה מכורות בלתי צעירים לזוגות
 לא הטייסים בכביש פאר שולמית דירת

כזה. אישור ניתן ולא נתבקש
 ובן־חורין, הלר כי טוען, התביעה כתב

 ופאר עובדים שיכון של בכירים כפקידים
 על ידעו השיכון מישרד של בכיר כמהנדס

 גרימת תוך לו בניגוד פעלו זה, הסכם
 זוגות של זכותם וקיפוח למדינה הפסד

דירה. לקבל באמת צעירים
 משתקפת שהיא כמי הלר, פרשת

ניצול של גילוי היא האישום, בכתב

!!!בדינו !1יב1בוו
*

 נישואים הצהרת
כוזבת

 הלר מנחם של והאשמתו עצרו
הידו הציבוריות הדמויות אחד ),61( ■'4

 לתפקידו בנוסף אשר בארץ, ביותר עות
 לפני עד כיהן עובדים שיכון כמנכ״ל
 ההתאחדות ראש ביושב מיספר חודשים

מעו בה מירמה בפרשת קשור לכדורגל,
 של וביוב למים הראשי המהנדס רבים

 23ה־ בת בתו פאר, משה השיכון מישרד
 בן־ יהודה עובדים שיכון וגיזבר שולמית

חורין.
 תסריט הוא הארבעה נגד האישום כתב

 הנאה טובות להשיג נסיון של וידוע מוכר
 המעוניינים בין בקשרים שימוש ידי על

בכירים. מדינה אישי בדבר,
 ידי על זה בתיק המיוצגת הפרקליטות,

 תל־אביב, מחוז לפרקליט ראשון בכיר סגן
 לפני כי טוענת רודה, אמנון הדין עורך
עובדים, לשיכון ובתו פאר פנו שנים ארבע

 טוענת כך פעולות'אלה, עם בבד בד
 לאהרון ושולמית פאר פנו הפרקליטות,

 ולחתום בקשר להשתתף אותו ושידלו דויד
 הצהיר בו שולמית של לאביה כוח יפוי על

 שולמית. את לשאת עומד הוא כי דויד
 את לרכוש בלבד: אחת במטרה זאת כל

 הזול. ובמחיר הנוחים בתנאים הדירה
 דויד של עדותו ולדברי התביעה, לדברי

 לשאת פעם אף דויד התכוון לא במישטרה,
לאשה. שולמית את

ת בגלל מ ח  מיל
הכיפורים יום

מילח־ אחרי מיד כל, אחי נתיים
■ ל מיכתב פאר כתב הכיפורים, יום מת /

 המילחמה בגלל כי הודיע בו עובדים שיכון
 הוא ולבן בינתיים להינשא יבולה בתו אין

 ועבור עבורה הדירה את לקבל מבקש
האישום כתב נישואיהם. לפני עוד דויד

 מנכ״ל אז היה שלא למרות הלר, מנחם
 החברה בין הסכם על חתם עובדים, שיכון

 התחייב לפיו השיכון מישרד לבין שלו
 מיליוני 24 בן סכום להעמיד השיכון מישרד
צעי לזוגות נוחים בתנאים במימון לירות

למכור התחייבה עובדים שיכון ואילו רים׳

מאת

ינאי יוסי

 בכירים, אישים של כוח עמדות של ציני
תפ בכוח לזה זה הנאה טובות המחלקים

 המדינה, כספי חשבון על הציבוריים, קידיהם
 בקרב המקודש־כמעט הנוהג על ושומרים

 ״שמור ציבור: עובדי של מסויים סוג
לך״. ואשמור לי

לי שמור

 אם רק צעירים. לזוגות רק הדירות את
 היתר. רשאית מכורות, בלתי דירות תשארנה

 למכור זה, הסכם פי על עובדים, שיכון
 מוקדם אישור פי על לאחרים, הדירות את
 ודירה דירה לכל השיכון מישרד של

בניפרד.
 קרה לא מעולם כי טוענת, הפרקליטות

המיועדות דירות נותרו תל־אביב שבאיזור

לך ואשמור
 שי• את לנהל ממשיך עצמו הלו* נחם

 למרות אותי, הישעו ״לא עובדים. *■זמן
 גדולה תמיכה לי ויש אישום כתב שהוגש
 אלה כנגד שלי המנהלים מועצת בקרב

 שיער בעל הלר׳ אותי.״ להבשיל שמנסים
 אינו וכרסתני, קומה נמוך ג׳ינג׳י,

 רו״־ לא ,.אני לפרשה. להתייחס
 י אני שלי, הקלפים את עדיין

 ב היה בן שהוא ממה למישסט.״
לפ נהג הוא לדעתו כי מיסתבר

24 -159




