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וקווסישפחוו ויוה :2 ג כ״
ר העז לא יש *ל ' כי הז ראש־העיר. של שפו אח ל

 כאשר השבוע, ■גם; בו. מדובר כי ידעו הכל אבל
 גבעתיים, איש מזין, שלמה הקבלן את המישטרה עצרה

 בעיריית בכירה לאישיות ■שוחד תן1 כי אוחו והאשימה
מהמותר. יותר גבוהים אחוזי־בנייה לקבל כדי גבעתיים,

הבכירה. האישיות של זהותה את קציני־המישטרה גדלו לא
 שאל ?״ לבית־המישפט אותו גם הבאתם לא ״מדוע

קציני־המישטרה. את בן־שלמה, יהושע שופסרהשלום,
 לגרום לא כדי בסוד, שמו את לשמור מוכרחים ״אנחנו י

אלופי. עדיאל פקד הסביר נזק.!״
 כבר יומיים כעבור כלל. סוד היה לא שהסוד אלא

 גבעתיים עיריית במועצת׳ מפורשות ■האשמות. הוסחו. י
העדי אחד היה ״מושחת״ קרייזמן. קובה ראשיהעיר, נגד ׳

ב הופיע עצמו קרייזמן קובה כלפיו. שהופנו בכינויים נים
ה ״האישיות ׳כלפי שהוטחו ההאשמות. על השיב טלוויזיה, /

 הסברים טעונה היתה שלא בצודה התגונן בעיריה, בכירה״
ראש של שמו את לעצמה המישטרה שמרה אם 'נוספים.

 לשמור שביקשה משום זה היה לא בסוד, החשוד העיר י
מעמדו. על לחום או הטוב שמו על

לא מישטרה קצין .שום רגיל. השוד איננו ראש-עיר ־

הוא
העיו ואש

משקו? מי קוייומן: קובה ,
 בידו שיהיו מבלי נגדו, פקודת־מעצר בהוצאת יסתכן

ההוכ כי -שיאמין ומבלי בגדו, מבוססות־לכאורה הוכחות
להרשיעו. -שופט לשכנע כדי דיין חות

 זה המישטרה של הכוונת על נמצא קרייזמן קובה
 הנחקרות שההאשמות למרות חודשים, משלושה למעלה

 חוקרי־ אבל יותר. הרבה וממרשך ארוך עניין הן נגדו
 לביסוס המרשיעות ההוכחות את לאסוף המנסים המישטרה,
 באש. כמו בפרשה מטפלים ראש־העיר, כנגד ההאשמות

 ושלא הוכחות לשרוף שלא להיכוות, שלא נזהרים הם
זמן. בטרם כובעים להבעיר
 הכלכלית המחלקה ראש זיגל, בנימין ניצב־מישנה בין

 קרייזמן, קובה לבין החקירה, בראש הניצב המישטרה, של
 ועכבר, חתול של מישחק מתנהל גבעתיים, ראש״העיר

 לפינה, קרייזמן את לאט־לאם דוחקים וחוקריו כשזיגל
 בשמו, נוקבים אינם הם אז עד במלכודת. יפול כי ומקווים

בילבד. הבכירה״ ״האישיות בתואר אותו מכנים
 קובה היה מזין,״ מהקבלן שוחד שום קיבלתי ״לא
 בדי הזה, העולם כתב בפני השבוע להצהיר מוכן קרייזמן

 ״ידי הבכירה. האישיות הוא כאילו ההאשמות את להזיס
אחד!״ מאף ■שוחד קיבלתי ולא ביקשתי ״לא אמר, נקיות,״

ם הקבלנים  מסרבי
להעיד

 לנו ״יש :בבית־המישפט אלופי עדיאל פקד מי
 מטרים 200 בנה מזין שלמה הקבלן רבים. מיסמכים

 על-ידי אושרו אלה חריגות מהמתוכנן. יותר מרובעים״
 תמורת ששילם חושדים אנו המחוזית. ועדודבניידהערים

שוחד.״ זה
 שבנה הזה בבניין ״נכון, קרייזמן: קובה כד על אומר

 דירת אמי קנתה בגיבעתיים, וייצמן ברחוב מזיז שלמה
 סכום תמורתה שילמה והיא ,1970 בשנת היה זה פנטהאוז.

 אישורי במתן יד כל היתה לא לי ל״י. אלף 70 -של
ובנה מהתוכנית שחרג אחרי לקבלן, החריגה הבנייה

לאמא פנטהאוז : 18 ו״צמן
 ■מכפי יותר מטרים 43 הבניין שבתחתית בקומודהמישרדים

 ויינמן, דניאל הוא נגדי האשמות כל מקור לו. שאושרו
 אותי, משמיץ הוא בגיבעתיים. ראש־העיר סגן שהיה מי

מתפקידו!״ אותו שסילקתי משום
 מטעם גיבעתיים עיריית מועצת חבר ויינמן, דני

הדב את רואה במיקצועו, ביטוח סוכן מיפלגת־העבודה,
 כמה כבר קרייזמן לקובה ״אמרתי אחרת: בצורה רים

 על לדין אותי תבע לא הוא למה מושחת. שהוא פעמים
 וייצמן ברחוב שנבנה בבניין שאירע מה למשל, הנה, ? כך
 ממני ביקש בוועדת-בנייו-העדים בהצבעה בגיבעתיים. 19

 יום מנדלסון. לקבלן אישור במתן לתמוך קרייזמן קובה
 מנהל הלרשטיין, י-שעיהו לי אמר בוועדה, ההצבעה לפני

 המקומית הוועדה חבר -שהוא סולל־בונה, של דיור הברת
 לסדר רוצים מנדלסון של הזה בבניין כי לבניין־ערים,

 לי אער הלרשטיין שר״הפנים. של הלישכה למנהל דירה.
 הזאת!'״ הישיבה את ולנהל לבוא מוכן אינו שהוא

 של זו טענתו את קרייזמן קובה מבטל שקר!״ ״זה
 אז שהיה קבלן־בינייה, של בנו זילברשץ, ״יעקב ויינמן.
לא-שר הכל בסך ממני ביקש שר־הפנים, לישכת מנהל
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