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 העניק ולא עובדים שיכו! של והתקנות

לפאר. הנאה טובות שום
 ניפגשתי פאר. את מכיר ולא במעט ״אני

 משותפות, בישיבות פעמים מיספר איתו
 ב,שלום׳ מסתכמים שלנו היחסים כל אבל

 ראיתי לא אני פאר של בתו את בלבד.
הלר. השבוע טען שלי,״ בחיים

 ורצוץ. שבור אדם הוא פאר לעומתו,
 במישרד הבכירה מעבודתו מושעה הוא

 בשדרות המרווח בביתו ומיסתגד השיכון
 דגם הוא העניין ״כל ברמת־גן. הטייס
 בלי מישפהה להרוס ,איך אחד: לדבר

 של בתו פאר. השבוע אמר להתאמץ,׳״
 ו״ירדה תל־אביב את עזבה שולמית, פאר,

 בפרשה לעמוד מסוגלת לא ״היא למחתרת״.
 לנסוע רוצה היא נעלמה. ולכן הזאת,

 השבוע סיפר המישפט,״ עד לחוצלארץ
האב.

טרנזיסטור
השירותים לחדר

 של הבכיר המהנדס של סתככותו ך■*
הרא ההסתבכות אינה השיכון מישרד 1 1

 זוכה הוא חודשים מספר לפני שלו. שונה
 שלפני מההאשמה המחוזי המישפט בבית

צי שגנבו לקבלנים שותף היה שנים 10
 תמורת כי אז הואשם פאר ביוב. נורות

 השירותים לחדר טרנזיסטור ורדיו משקאות
אז שכונתה לגניבה שותף היה בביתו

הדין. עורכי לישכת את לעניין צריכה
 על בתגובה הלר של היסוסיו לעומת
 ופרקליטו, פאר משה היו מוכנים הפרשה,

 הפרשה על להגיב עצמון, יהודה הדין עורך
פירוט. ביתר

תן ח  ך0ה ה
ה לעד מדינ

 מעצרו לאחר אשר פאר, דברי 64
 לקה אפריל בחודש הימים עשרת בן /

 על מכשפות ציד נגדו מתנהל לב, בהתקף
 השיכון, מישרד של הביטחון קצין ידי

 אישי. רקע על וזאת פייגגנבלט, אליהו
 העניין את לי שבישל זה היה ״פיינגנבלט

 כאשר זכאי. יצאתי ממנו הצינורות, עם
 הוא זכאי לצאת עומד שאני לו ברור היה

 ,אין דין: עורכי מיספר בנוכחות התבטא
 נכין זה, בתיק זכאי ייצא אם גם דבר,

פאר. השבוע טען נוספים,׳״ תיקים לו
 כיום הנמצא במיכתב, כי טוען פאר

 טובדים לשיכון הודיע הוא המישטרה, בידי
 וויתר בתו של נישואיה כוונת ביטול על
הדירה. על

 לפאר, הלר הודיע מכן לאחר מיד
 האישום, בכתב גם מצויינת זו ועובדה

 את לקבל יוכל לא הוא אלה בתנאים כי
 ידי על נישלח זו ברוח ומיכתב הדירה,
כשנתיים. לפני לפאר עובדים שיכון
אשר ממושך, ומתן משא אחרי רק

 שקרים במישטרה יספר כי לדבריו, ממנו,
 לנישואין ברבנות נירשם שהזוג :נוספים

 עבור מכיסו לירות 6000 שילם הוא וכי
1 הדירה.

 שולמית את סיבבה דויד של זו הודאה
 והדחה שידול על נוספים אשמה בסעיפי
 שולמית בין היחסים מערכת שקר. לעדות
 שני בין כרומן הוריה ידי על תוארה

 בקשר מעוניינת בתם היתה בו צעירים,
 הלה אולם מישפחתה, קרוב עם רומנטי

 של הוריה לדברי האחרון. ברגע נסוג
 אבל להינשא השניים עמדו אמנם שולמית

רציני.״ לא בחור הוא ״דויד

שפט  ראויה מי
השמן לדג

 קיימת תל-אביב מחוז פרקליטות ף*
 מנחם של מישפטו את להפוך מגמה 96
 נפל לא מה זמן מזה חשוב. למישפט הלר

 כמו שמן, כה דג הפרקליטות של ברשתה
 הראיות חומר המחוז פרקליטי לדעת הלר.

 החתן המדינה, עד של ועדותו שבידיהם
ו קלה הרשעה להם מבטיח הפיקטיבי,

מהירה.
 הלר עצמו. הלר מנחם חושב כן ■לא
 להוכיח יצליח במישפט כי לחלוטין בטוח

 אלה על להצביע ואף ויושרו חפותו את
 ועל ההאשמות את עליו לגולל שניסו

הניסתרים. מניעיהם
 קל רמז אפילו הלר בפי אין בינתיים

ב או במישטרה מי אלה. מניעים לגבי
 בביום מעוניין להיות יכול פרקליטות

 בצמרת איש־מפתח נגד פלילית אשמה
 נגד חומר־ראיות לפברק יעז מי המדינה?

חשובה? כה חברה של מנכ״ל
 להעלים, כדי הכל שנעשה העובדה גם

 והפירסום הלר, של מעצרו את בשעתו,
 מצב״• אינם השבוע, לו שניתן הצנוע

זה. בכיוון עים
 דומה אינו הלר של המשופר רוחו מצב

 ממעט בביתו, הסתגר פאר פאר. של לזה
 כיום ניראה הוא כי מספרים וידידיו לצאת

עצמו. של כצל
 של הערבות תוקף אשר המישטרה,

 לפני פג בידיה אשר הנאשמים ארבעה
 בימים אותם לעצור עומדת חודשיים,
 המישפט מבית ולבקש בשנית, הקרובים
 וגבוהה. בטוחה ערבות תמורת רק לשחררם

 לחו״ל, לצאת פאר שולמית של בקשתה
 שנימסר ומידע למישפט, עד להתאוורר כדי

 עצמו פאר גם מתכוון כאילו לפרקליטות
 שהפרקליטות לכך הביאו לחו״ל׳ לנסוע

 של דרכוניהם הפקדת את גם תידרוש
להי יוכלו שלא כדי במישטרה, הנאשמים

מהארץ. מלט

שתיקה מת ה ע  היו
ת של תדרו הס ה

ה ר  של התנהגותה הפרשה כל3 וז
פעו בולטת כאן גם ההסתדרות. צמרת ■)4

לך.״ ואשמור לי ״שמור העיקרון לת
 עסקותיו את הזה העולם חשף כאשר
 סולל מנכ״ל רכטר, צבי של המוזרות

 רו־ טיבור של בממלכת־הספסרות בונה,
 מאוד חזק ציבורי לחץ דרוש היה זנבוים,

 רכטר את להשעות להחלטה להביא כדי
מוש בינתיים מישפטו. לבירור עד זמנית

גדו־ מאמצים נעשו (השבוע רכטר. עה

־ למיתה קשו קשיות בעוון נעצו עובוינד ״שיכון מנכ״ל
מתפקידו אותו השעתה לא ההסתווות צמות או

 בפסק הדרום״. קבלני ״גניבת בעיתונות
 המחוזי המישפט בית נזף אותו שזיכה הדין

 פאר את כלל שהעמידה על בפרקליטות
לדין.

 בהאשמה פאר נעצר חודשים שמונה לפני
 טובות קבלת נוספת: ובהאשמה הנוכחית

 אמישו־ הגאז מחברת לירות 400 בסך הנאה
 במישרד זו חברה ענייני את לקדם כדי גאז

 הקשור המישפט במו זה, מישפט השיכון.
התקיים. לא עדיין עובדים, בשיכון

והפרק הפישטרה התנהגות כי ספק אין
 ברשלנות. מנוסח הלר־פאר בפרשת ליטות

 בנסי- בפירמה דבר ״קיבל כי מואשם הלר
 להתאים יכול אשר סעיף מחמירות״,

 ביסוס כל לו אין אך
 העובדה גם הלר.1

 מיספר ישום
בעיתד

 את עצמו, לדברי פאר, החזיר בעיקבותיו
 לזוגות התוכנית במסגרת שניתנה ההלוואה
 כל ללא השורה, מן רגיל קונה והפך צעירים
 לו למכור עובדים שיכון הסכים הטבות,

הדירה. את
 הוא התביעה של המפתח מעדי אחד

 צעיר דויד, דויד. אהרון החתן־לא־חתן
 בתל-אביב, בטחוני בקורם עתה הנימצא

 ישולמית הוא כי במישטרה בתחילה העיד
 שילם עצמו הוא וכי להינשא עמדו אמנם
לירות. 6000 מכיסו הדירה עבור

 יומיים שנימשכו שיכינוע מאמצי לאחר
 כי הודאה מדויד לקבל המישטרה הצליחה

 שהובטח לאחר רק הראשונה. בעדותו שיקר
 לו יאונה ולא המדינה עד יהיה כי לדויד

 התקשרה שולמית כי סיפר הוא רע, כל
 ממנו וביקשה אביה, נעצר בו ביום אליו,

 שקר, הודעת ימסור במישטרה שכשייחקר
 בטלפון להתחתן. והוא היא עמדו לפיה
שולמית ביקשה יום באותו שנערך נוסף

 ועדת־הבי- בפני להופיע לשכנעו כדי לים
ההסתדרות.) של קורת

 ההסתדרות — הלר נעצר כאשר והנה,
 גורם היא העובדים חברת כלל. הגיבה לא

 ההסתדרות. של הכלכלית בממלכה מרכזי
 של באשמה החברה מנכ״ל של מעצרו
 מה־ של עניין אינו למירמה קשר קשירת

 העניין את להשתיק כשמצליחים גם בכך,
בכלי־התיקשורת.

 לא הלר דבר. עשתה לא ההסתדרות אך
 כאילו בו ממשיך הוא מתפקידו. הושעה

ה במאות לשלוט ממשיך דבר, קרה לא
חברי־ההסתדרות. של מיליונים

 כבר שכתב־האישום אחרי השבוע, גם
 השתנה לא לבית־המישפט, רשמית הוגש
מת ההסתדרות צמרת כי ברור *. זה מצב

מלא. גיבוי לו להעניק כוונת

 שאילתה אבנרי אורי הגיש השבוע *
משל. לירוחם כך על

ע1 ,בנו וי
מישפט

לעזרד־־הז־ץ מלכודת
 של בעזה עירן-דץ,

 כקשר חשוד שופטת,
להונאה

 בתאונת־עבודה. נפגעה חוברה ריבקה
 ורופא הסנה, בהברת מבוטחת שהיתר, כיוון

 אחוזי־ 360/0 לה קבע אותה שבדק החברה
ה נגד פיצויים תביעת הגישה היא נכות,
אליעש. משה עורך־הדין באמצעות חברה

 עורך* אל אליעש הוזמן הימים באחד
 חמש מזה אחיטוב. דויד התל־אביבי הדין

 חברת־חקירות, בשירות אחיטוב עבד שנים
 שהוגשו תביעות לבדוק היה שמתפקידה

 עם משא־ומתן לנהל חברות־ביטוח, נגד
 על להסכמי־פשרה עימם ולהגיע התובעים

הפיצויים. גובה
 היתד, עורכי-הדין, שני נפגשו כאשר

 הצעה אליעש, לדברי אחיטוב, -של בפיו
 מוכנה הסנה חברת כי טען הוא מפתה.
 אלף 50 של סכום חוברה לרבקה לשלם

 ־שהיא לכך לגרום בכוחו אבל בילבד. ל״י
 £0 של בסכום מוגדלים, פיצויים תקבל

 זאת תמורת רוצה שהוא מה כל ל״י. אלף
חלי בשבילו לא ל״י, 5000 של סכום 6ר,ו

ד,צרי הסנה, חברת עובדי עבור אלא לה,
התשלום. את לאשר כים

 כעורך־דין לאליעש מוכר היה אחיטוב
 הדסה אשתו, שופטת. של ובבעלה מכובד,

 בבית־ כשופטת־שלום מכהנת אחיטוב,
 להצעתו הסכים אליעש בתל־אביב. המישפט

אהיטוב. של
 השנה אפריל בחודש אישר. היועץ

 בו מאחיטוב׳ מיכתב הסנה חברת קיבלה
 ניכרים מאמצים עשה כי לה מודיע הוא
חוב רבקה -של פרקליטיה את לנטרל כדי
 פיצויים לה לשלם תצטרך הסנה וכי רה.

 כעבור ואומנם, ל״י. אלף 80 -של בסכום
 את אליעש עורך־דין קיבל מיספר, שבועות

 הוא שולחתו. עבור הסנה מחברת הצ׳ק
 למישרדו עימם ובא במזומן ל״י 5000 נטל
לבד. •שם היה לא הוא אבל אה־טוב. של

 נכנסו מהמישרד אליעש יצא בו ברגע
 אל יישר ניגשו הם בלשים. שלושה לשם

 של שולחנו על מונחת שהיתר, המעטפה
מסומ היו בתוכה שהיו השטרות אחיטוב.

במלכודת. נפל אחיטוב דויד ידם• על נים
 מחלקת״הרמאויות של החקירה מסקנות
 לפרקליטות- הועברו תל־אביב במישטרת

 של בראשותו הפרקליטות, אנשי המחוז.
 את הכינו המחוז, פרקליט סגן רודה, אמנון

 אבל אחיטוב. עורך־הדין נגד כתב־האישום
חוד מזה מוכן היה שכתב־האישום למרות
 בשל לבית־המישפט. הוגש לא הוא שיים׳
 היתה חייבת עורך־דין אחיטוב של היותו

 כתב־האישום להגשת אישור לקבל התביעה
 מאחרי־הקל־ לממשלה. מהידעץ־המישפטי

הפר הבאת את למנוע מאמצים נעשו עים
 ב־ אותה ולברר ביתתהמישפט. אל שה

עורכי־הדין. לישכת של וועדת־האתיקה
ל המישפטי היועץ הורד, השבוע אולם
 את להגיש הפרקליטות לאנשי ממשלה

 הואשם בו אחיטוב. נגד כתב־האישום
מחמי בנסיבות ימירמה דבר לקבל בניסיון

להונות. קשר ובקשירת רות
 בלתי- מהזה הדיעות, לכל זה, יהיה

 על ישב אחיטוב עורך־הדין כאשר שיגרתי
 תשב סמוך כשבאולם הנאשמים, כפסל
השופט. כס על אשתו

מישטרה
גסוד לבצע איך

* להיתפס מפל*
 פרימימיבי שהפשע ככד

 מתקשה גף — יותר
 לגדות המישמרה

מבצעיו את
 כנופיית הצליחה חודשים שמונה במשך

 שוד מעשי 13 לבצע מהרצליה פאנטונואס
 הרצליה, באיזור רבות גניבות ועוד מזויין,
 חבריה את לגלות תצליח שהמישטרה מבלי

 הכנופיה נתפסה כאשר אותם. ללכוד או
 ציפו לדין, הובאו חבריה ותשעת לבסוף,

 ש־ ,פיקחים חבורת־פושעים לגלות הכל
)28 בעמוד (המשך
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