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 להגיש לו אמרתי בדירה. סוכה בניית לו
דבר.״ בפניו התחייבתי לא אך בקשה,

 •שאירע מה על לספר דינמו דני ממשיך
 לישיבה, הגיע ״הלדשטיץ פרשה: באותה

 בערב. תשע בשעה בערך אותה עזב אבל
 קובה ראש־העיר המשיך רגע מאותו

מ קפץ הוא הישיבה. את לנהל. קרייזמן
 וביקש ,29 לסעיף הדים בסדר 11 סעיף

 הגדלת לאשר שיסכימו הוועדה מחברי
 מנדלסון הקבלן שבונה לבית אחוזי־בנייה

.״19 וייצמן ברחוב
 הוא שנותיו, 48מ־ מבוגר הנראה קרייזמן,

מ לארץ עלה הוא במיקצועו. עורך־דין
 בצה״ל •שירת הוא .1932 בשנת פולין
 היה 1958 בשנת סגן־אלוף. לדרגת והגיע

 שר־העבודה. אז נמיר, מרדכי •של מזכירו
 עיריית מועצת חבר הוא שנה 17 מזה

 מקום כממלא כיהן שנים שבע גיבעתיים.
כראש־העיר. עשר-שנים ומזה ראש־העיר,

 קיבל שהוא מידע לנו שיש ״למרות
 החקירה מצוות הקצינים אחד אמר שוחד,״

 לנו ״קשה בפרשה המטפל המישטרה •של
 עדות למסור אחד, קבלן גם ולוא לשכנע,

 יודע כזאת עדות •שימסור הקבלן נגדו.
 ועליו קבלן, אינו כבר היום •שלמחרת
 בחקירה יעמוד אם מגיבעתיים. להסתלק

 קבלן של מעמד יקבל הוא לדבר, ויסרב
אסו עסקים עמו לעשות■ להמשיך •שניתן

 הקבלנים. שותקים מדוע הסיבה זו רים•
נכנעים!״ לא אנחנו אבל

 את מכיר מי
הבכיר! החשוד

 לעצור למישטרה יסוד שום ין ^
■ ר בביט קרייזמן קובה מכיר אותי!״ //

 חקרו לא אפילו ״הם מובלט, עצמי חון
!״אותי

 דני מספר במישטרה,״ עדויות ״מסרנו
זזעדנו הלרשסיין וישעיהו ״אני ויינמן.

וייגמן חוש,?
!״לשתוק רוצה ״לא

 חבר־מועצה ואל אלינו פנה קרייזמן איך
ב •שנתמוך כדי גמליאל, עמנואל •שלי־שי,

 מחיר אחוזי־הבנייה. להגדלת הקבלן שתבק
 להיות צריך היה לקבלן •שניתן האישור

 חינם.״ פנטהאוז דירת
 מתרגז !״אמת של ושמץ טיפה בזה ״אין

 שמעתי האלה ההשמצות ״את קרייזמן.
 משמיץ מן נ די חודשים. מיססר לפני דק

 לרשת רצה הוא •שלו. התיסכול בגלל אותי
 ב- אבל גיבעתיים. בעיריית מקומי את

 לו אמרתי ראש־העיר, סגן כשהיה ,1969
 ואז דאש־העיר, סגן שיישאר או :להחליט

ש או •שלו, הפרטיים העסקים את יעזוב
 הוא אני נכון. בביטוח. לעבוד ימשיך

 של למעמד להניע לו ועזרתי בו, שתמכתי
 דעתי את שיניתי אבל ראש-העיר. סגן

 שלו!״ חוסר-הלויאליות את שגיליתי אחרי
 מפני אותי, לסלק רצה קרייזמן ״קובה

 מסביר שלו,״ העבודה לשיטות •שהתנגדתי
 מיס- לאותה שייכים אנחנו ״נכון, ויינמן.

סיבה לא זאת אבל העבודה, מיפלגת לגה,

 מעשי-השחי־ על ולחפות לשתוק שאסכים
 חברים שבחרו בעת בשעתו, שלו. תות

הת הוא נבחר, לא והוא המיפלגה למרכז
 שעמד מחברי־המיםלגה, אחד כלפי פרץ

 אהרוג ,אני וצעק: לו, המתנגדים בראש
 את אפוצץ אני אותו! ארצח אני אותו
 פטריית כמו באש שיעלה המיפלגה, סניף

 לכינוס גרמה שלו זו התנהגות עשן!׳
 בה אשכול, לוי בראשות מיוחדת ועדה
בחומרה.״ בו נזפו

 של מערכת סתם נגדי מנהל ״ויינמן
 דבריו את קרייזמן קובה פוטר !״ השמצות

למיפלגה. חברו של
 קרייזמן. •מוסיף כבודי,״ על אלחם ״אני

 לא אני העיר. תושבי של הגיבוי לי ״יש
 עדי ח״כים, שני מדוע יודע אינני אתפטר;
 בוויינמן, תומכים חריש, ומיכה אמוראי
 בטוח אני שלו. חברים פשוט שהם כנראה

 בעירייה, הבכירה האיישיות אני לא •שזה
 שוחד נטלה כי בה חושדת שהמישטרה

זה.״ מי מתעניין לא ביכלל אני מקבלן.
 יודעת. אינה המישטרד, גם רישמי באופן
 הקבלן את לשחרר נאלצה היא השבוע
 לשתף סירב הוא •ממעצרו. מזין שלמה
 עצרה שיחרורו עם מיד חוקריו. עם פעולה

 מנדלסון, מרדכי הקבלן את המישטרה
כנר לחדל. דולר 25,000 בהברחת כחשוד

עדו :עיסקה לקבלן תציע שהמישטרה אה
 ראש־העיר, עם המיוחדים קשריו על תו

הכסף. בהברחת נגדו, החשד ביטול תמורת
 להיתרי־ בקישר חשדות יש למישטרה

נוס בניינים בשני שניתנו חריגים בנייה
 ניתנה, 13 בורוכוב ברחוב בגיבעתיים. פים

 המישטרה, •שבידי העדות לפי כביכול,
 דירות־גג. בשתי בנייה לתוספות רשות
 כי ראש־העיר לו אמר ויינמן דני לדברי
פנט דירת יקבל הוא זה אישור תמורת

בבניין. האוז
 דיור בתנאי גר שראש־העיר ״ידעתי

 משוכנע ;״והייתי ויינמן, סיפר קשים,״
 אבל דירה. כמשרת־ציבור, לו, שמגיעה
 ולבנייה לתיכנון שהוועדה אוחו הזהרתי

 קובה הקבלן. של בקשתו את תאשר לא
 בבקשתו. לתמוך סירבתי התעקש. קרייזמן
נדחתה.״ הבקשה
 לא שקר. ״זה קרייזמן: כך על אומר
 לבית בקשר הוועדה מחברי דבל ביקשתי
נקיות!״ ידי בורוכוב. שברחוב

 מוזר צירוף
ם של מקרי

 שחוב־ הפרשה, הושתקה שעתו ף*
מיפלגת־העבודה. מזכירות לידיעת אה

ה כל את ״סיפרתי ויינמן: דני מספר
 כמזכיר אז שכיהן ידלין, לאהרון פרשה

ה אותי. הרגיע ידלין מיפלגת־העבודה.
הס והוא ),1973( שנת־בחירות היתד, שנה
 קרייזמן בפרשת הפומבי העיסוק בי לי ביר

 חוץ לכולם. נזק לגרום עלול וחשיפתה
 שקובה בזה די ידלין, אז לי אמר מזה,

 לא הוא הנראה וככל לקח׳ למד קרייזמן
 בעבר. שעשה השגיאות על עוד יחזור
 הפרשה.״ את השתיקו והמיפלגה ידלין

 שר־החינוך־והתר־ כיום ידלין, לאהרון
ב טיפולו דרך על משלו הסבר יש בות,

 על־ לידיעתי הועבר אומנם ״הנושא פרשה:
 הבחירות. ערב היה זה אבל דינמו. דני ידי
 עסקני״ בין השמצות של תקופה היתד, זו

ושו קרייזמן קובה עם נפגשתי המיפלגה.
 בעניין. לפסוק יכולתי לא אך עימו, חחתי

 של לביקורת למוסד החומר את העברתי
 אחר.״ לתפקיד עברתי זה אחרי המיפלגה.

 להאשמותיו חדשה חולייה נוספה מאז
 בבנייה קשורה היא קרייזמן. נגד ויינמן של

 בגיבעתיים. 2 הכ״ג ברחוב שבבית החריגה
 ועדת־ אישרה קומות, ארבע בן זה בבית

•שהג בנייה תוספת המקומית בנייו־הערים
ש 120ל־״/* מעבר הבנייה אחוזי את דילה

מ וזאת ר,וועדה,־המחוזית, על־ידי אושרו
ש החריגה לכך. מוסמכת ,שהיתר בלי
.1439׳0ל־ הגיעה שרהאו

 אך חדר. הקבלן בגד, זה בניין גג על
 החדר, סביב שבגר, הקירות חיבור אחרי
 בנייה איישור פנטהאוז. לדירת הגג הופך

 קרבות סיום אחרי שבוע נעשה זו חריגה
 שבעה מתוך כאשר מילחמת:יום־ד,כיפורים,

 — •שניים רק בישיבה נוכחו הוועדה חברי
 נמנעה זו בדרך ראש־העיר. כמובן, ביניהם,

לתוכנית. חברי-הוועדה התנגדות
 מקרובי •שאחד מיקרה רק זה האם

 בחו״ל, המתגורר ראש־העיר, של מי-שפחתו
 ז זה בבניין דירה לרכוש כדי כספים שלח

ה כך •שאומנם מכחיש אינו קרייזמו
 שתי בין קשר שכל טוען הוא אבל דבר.

 צריכה עכשיו בילבד. מיקרי הוא העובדות
 המיקרים צירוף את גם לברר המישטרה

הזה. המוזר
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 קרני ארט בהשתתפות
)1975 (אוסקר

 2 שבוע כפורה, הצגת
״ קולנוע י ג נ ל א ת״א ״

החסכון למבצע הצלחה
מין ח ב״גחלת״ לנכדים ל

ם 40.000ל־ הצמדה 1002־ סכי ב״גחלת״ חו
 מתנת לנכדים, לחינוך החסכון מבצע

הו לימי משפחה, קרובי או וסבתא, סבא
 מאות מקיף כבר שונים, ולאירועים לדת

 בימים גברה ההרשמה חדשים. חסכונות
 לחוס־ מכטיחה ש״גחלת״ מאחר האחרונים

ההצ לחינוד. כחסכון הצמדה 100/״ס כיה
 גבוה (שהוא לשכר־לימוד מלאה היא מדה

 לחינוך לצרכן) המחירים ממדד בהרבה
לחי בחסכון ליוקר מלאה והצמדה תיכון,

 חד־ בתשלומים הוא החסכון גבוה. נוך
 חד־ בתשלום או יחסית) (נמוכים שיים
במזומנים. ניכרת הנחה קבלת ע״י פעמי

 להשכלה במוסד השנתי שכר־ד,לימוד
 ל״י. 2,600 של לסכום השנה מגיע גבוהה

 בשנת ,שר־ר,חינוך הודעת לפי יגיע, הוא
תי בחינוך בשנה. ל״י 4,600ל־ תשל״ז,

 ל״י. 3,500כ־ אחת לימודים שנת עולה כון
 כבד כספי נטל הם שכר־הלימוד הוצאות

באמ מראש החסכון אולם המשפחה, על
חוס לרבבות הבטיח כבר ״גחלת׳׳ צעות

תכ לילדיהם. ועתיד מקצוע רכישת כים

מיו כ״גחלת״ גכוה לחיניד החסכון נית
 מעניק' החסכון הארץ. תושבי לכל עדת

 לחסכון ויהודיות. גדולות הטבות לחוסך
מע (כולל נצברת ריבית 770 מתווספים

 ולריכית, לקרן 100״/״ של והצמדה נק)
 בהתאם ממס, פטורות ההטכות כל _כאשר
'לחוק.

 ״גחלת״ מעניקה אלה להטבות בנוסף
 שיפתחו גבוה, לחינוך חסכון חשבון לכל
 מיד ל״י 100.— שד זיכוי שי וסבתא, סבא
ההרשמה. עם

 כד- עד צברו חוסכים 40,000מ־ למעלה
המצ לילדיהם, חינוך להבטחת חסכונות

וה ההצמדה הריבית, עס ביחד טברים
 תשל״ז בשנת ל״י. מיליון 100ל־ מענקים

 שכר־ ל״י מיליון 8כ־ ״גחלת״ תשלם
 ולמוסדות על־יסודיים לבתי־ספר לימוד

תל אלפי כארבעת עבור גבוהה להשכלה
 על־ בתי־ספר 150ב־ וסטודנטים מידים

 בארץ גבוהה להשכלה ובמוסדות יסודיים
ובחוץ־לארץ.
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