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לשר־ מיכתב חלפון שלח השבוע חלפון. יעקוב דאז, העבודה
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 רבין שממשלת נראה היה חילה ף*
אב בפרשת הטיפול דרך בסדר. היא 4 1

 לפירסום, שנמסרה כפי ז״ל, עופר רהם
 שיש בדעתו איתן ראש־ממשלה הראתה

אז בין אפלייה בלי כחוק, חקירה לנהל
בפר גם נהגו שכך נראה היה לאזרח. רח
עופר. אברהם של החקירה שת

 הסיגריות, עשן כשנמוג אודם
ה־ ותוכן כחדר־הממשדה, שריחף

 זיגל, בנימין של הצוות יהיה גושן, וחיים
מינקובסקי. של זה -ולא

ש שר־המישטרה של ההוראה
 של הצוות עד תוטל לא החקירה

 התלונה ;ושאי כיותר. מוזרה זיגל,
 זיגל של מחלקתו כלכליים. היו

כל לחקירות כמייוחד הוקמה
מי בפרשות טיפלה היא כליות.

יד■ אשר כן־ציון, יהושע צור, כאל

 ולמתוו־ לעצמו לקח הוא כי העלתה לין,
 על־ ניתן היתר לירות. חצי-מיליון רק כים
 גבתה כך במזומן. עופר, לאברהם ידו

י המישטרה נ פ ה ל ע ב ר , א ם י ש ד ו  ח
אב שר־השיכון כי המוסרת בכתב עדות
 מכספי לירות מיליון 2 קיבל עופר רהם

ניהל. הוא שאותה החברה
 נגד התלונות בי היה טיכעי אר
 זיגל, של לצוות תימסרנה עופר

החקי להצלחת להביא היה שיכול
 שלא שהורה מי כי נראה אולם רה.

 לא זה, לצוות החקירה את למסור
בהצלחתה. רצה

 לעופר דיווח
הבדיקה בשעת

ראו בראשות לצוות נמסרה חקירה
 ה־ בחוקרי מהמעולים מינקובסקי, בן 1 (

חו מינקובסקי הפלילי. בתחום מישטרה
 וחושים ניסיון1 חסר אולם מצטיין, קר

 ד סגו־ניצב היה סגנו כלכליות. בחקירות
הרא קצין־התביעות גונן, יורם עורך־הדין

ניס כל חסר הוא שאף המישטרה, של שי
 כחקירות מסובכות, כלכליות בחקירות יון

 חקירה למינקובסקי למסור ועופר. ידלין
תי לתת כמו זה הרי עופר, פרשת מסוג

בינ לאמן־שחמת יקרה מכונית־מירוץ קון
 כי מראש יודע זאת, שעושה מי לאומי.

תתוקן. לא המכונית
ה והכלים הניסיון חסר הצוות
 גם חסר כלכלית, לחקירה דרושים

בחקי ככר שנאסף החומר כל את
 צוות זיגל. צוות על־ידי ידלין רות

 לא מאפס, הבל התחיל מינקוכסקי
 ובעובדות בתיקים להיעזר יכול

 זיגל, של הצוות כזיכרון שנאספו
פר כאותן חצי-שנה מזה העוסק
עצמן. שיות
לע הכלים כל לעופר ■היו כך על נוסף

 רצה אם — החקירה ■להכשלת הכל שות
 על- קשות הוכה ידלין שצוות כשם בכך.

 היועץ־המישפטי של בשיקול הטעות ידי
 לו ואיפשר מעצרו את שמנע לממשלה,

 נעשתה כך חיוני, וחומר הוכחות השמדת
כאן. יותר חמורה טעות

בחקירה.״ תפתח אחרת, דרך
 עדות על הבכירים לדרגים שנודע מרגע

 של וחלקו נווה־יעקוב עיסקת לגבי גושן
 הכל לעשות יש כי הבינו הם בה, עופר
זה. בנושא חקירה למנוע כדי  מחוז פרקליטות דכל, ראשית

 מגבוה הוראה קיבלה תל־אכיב
 בתכ-אייטום בהכנת לטפל להפסיק

 נווה־ עיסקת כנושא ידדין נגד
 ועדויות החקירה חומר 7כ יעקב.
 לירושלים, הועברו זה כנושא גושן

 מישרד־ של הפוליטית לצמרת
 הבטיחה כך על-ידי המישפטים.

 מיפלגת של הפוליטית הצמרת
תי לא ידלין במישפט כי העבודה

נווה-יעקב. עיסקת חשף
 יד- מישפט לגבי הדבר שהובטח אחרי

 כתוצאה הפיצוח את למנוע צורך היה לין,
 שלא היתד. הדרך שהגשתי. התלונות מן

 ככל בשיטחיזת ולחקור גושן, את ■לחקור
הסעיפים. יתר את האפשר
 ב- רק עדות ■נתן גושן כי העובדה עצם

 שבו מהיום חודשיים כימעט בדצמבר, 31
 לניצב העיסקה ופרטי שמו את מסרתי
הח נוהלה שבה הדרך על מעידה קדמי,
קירה.
 ביום להעיד, גושן כשנקרא גם

 היתה הצוות, עבודת של האחרון
ה שד והצפייה הכללית ההנחה

עוב שכן דבר. יאמר לא כי צוות
לממ המישפטי שהיועץ היא דה

ימ כי לראש־הממשלה מסר שלה
 כ■ צ כשעה כחודש, 31כ־ לו סור

הדיווח. סיכום את צהריים,
 בבוקר. 10 בשעה לרבץ זאת הודיע ברק
 שאיש גושן, של עדותו באה בינתיים אולם

 פיה. על הקערה את והפכה לה, ציפה לא
 יזם, באותו לראש־הממשלה דיווח ברק

 וברצון חדש, חומר יש כי בערב, 6 בשעה
 שר־המישפטים בנוכחות עליו ■לדווח ברק

זשר־המישטרה.
 ברק שלדעת מוכיחה זו דרישה

חמו פרטים גושן כעדות נתגלו
 ישיכת-חי- המחייכים כיותר, רים
זה. בהרכב רום

ש עד הצוות, של הממושכת ההמתנה
 את למנוע הרצון על מעידה גושן, נחקר

אפילו טרח לא הצוות החקירה. הצלחת
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 - הנוצה אל הקצו? מן התמונה נשתנתה השנוע
החקירה אה למנוע נדי הנר שנעשה והתנור

 נחשפה לעיתונות, הגיע ישיבה
 ש• הסתבר לחלוטין. שונה תמונה

 עשו שרים וכמה ראש-הממשלה
 לטר־ כחקירה, לחבל בדי הכל את

 ב־ האמת גילוי את ולמנוע פדה,
שהגשתי. התלונות עיקכות

 הפוליטיקאים
יחקור מי קבעו

רבץ, תמונת של הראשון עירעור ך*
 של בידיעה בא בשחיתות, הלוחם 1 1

 לשונה: שזה ),10.1.77( מעריב
ב גילה רבין, יצחק ״ראש־הממשלה,

 שהצוות ביקש עופר אברהם כי ממשלה
 נגדו התלונות את שיבדוק המישטרתי

 של בחקירתו שעסק הצוות אותו יהיה לא
לבק נענתה המישטרה ואכן, ידלין. אשר
 הצוות ובראש עופר, אברהם של זז שתו

 מינקובס־ ראובן ניצב־מישנה עמד הבודק
 זיגל.״ בנימין ולא קי,

 לממשלה, היועץ־המישפטי של מיכתבו
 ראש-הממשלה, אל ברק, אהרון הפרופסור

 הזרה שר־המישטרה דעת ״על כי מוסר
 על- תיעשה שהבדיקה אגף־החקירות ראש

 ראש של בראשותו קצינים, של צוות ידי
 ניצב־מיש־ ,הארצי במטה מחלקת־החקירות

 ארבעה מנה זה צוות מינקובסקי. ראובן נד.
אנשים.״

 זה: גילוי של פירושו
 הכתיב הפוליטי־מיפלגתי הדרג

התלו את יחקור מי למישמרה י יוייזזח יי••• ייוי!,• יי• י*•? י ד י י

 הצוות כי עתה לתבוע אני יכול שכן
 מיפלגת־ נגד החדשה תלונתי את שיבדוק
 גניבת על עובדים, שיכון וחברת העבודה

 עבור משיכון־עובדים לירות מיליון 2.5
עופר אברהם באמצעות מיפלגת־העבודה,

 ובהצלחה מיקרים, הרכה ועוד לין
תלו לחקירת הטיכעי המקום רכה.
 נגד תלונותי כמו כלכליות, נות

זיגל. של במחלקתו היה עופר,
 התעוררו עופר נגד החשדות כן, על יתר

 שורה ידלין. בחקירות מגילויים כתוצאה
 לעיסר נוגעות שהגשתי תלונות של ארוכה

 ושיכון־ קופת־חולים של משותפות קות
 הצוות על־ידי כבר נחקרו שרובן עובדים,

 טיבעי אך ידלין. חקירת במיסגרת זיגל של
 שכבר בחומר ייעזר צוות אותו כי היה
עופר. נגד התלונות לגבי ברשותו יש

 בעיסקת עופר, נגד המרכזית התלונה
ב ונתגלתה נחקרה היא אף נווה־יעקוב,

ידלין. פרשת
כ־ לרכישת נוגעת נוווו־יעקוב עיסקת

ה שיכון־עובדים, על־ידי קרקע דונם 150
 הקרקע .1974 שנת ועד 1972 בשנת חל

 יעקוב המתווכים באמצעות תחילה נרכשה
 עובדים ינון־ ש מטעם ארליכמן. וחווה פאר
 חיים עזרך-הדין וכמשלם, כקונה פעל,
 הצ׳קים כל ).22—25 עמודים (ראה גושן

 מג- עופר, אברהם על־ידי נחתמו לתשלום
 הגיז- בן־חזרץ, ויהודה דאז, החברה כ״ל
 גושן, של לפקודתו נרשמו הצ׳קים בר.

במזומנים. למוכרים ששילם
 ארליכמן חווה נסעה הרכישות באמצע
מצ חצי־שנה, אחרי ומשחזרה, לאמריקה,

 והחל העיסקות מן הוציאה גושן כי אה
 נחקרה כאשר אחרים. מתווכים עם עובד
 גם מסרה ידלין, בפרשת במישטרה חווה

 שבעיסקה וטענה נווה־יעקוב עיסקת על
 זיגל של מחלקתו שיכון־עובדים. רומתה זו

כ נרשם עובדים יכוך ש בסיפרי כי מצאה
 מיליון שישה הקרקע תמורת שילמו אילו

מיל 3.5 רק קיבלו שהמוכרים בעוד לירות,
 זיגל, של אנשיו גילו ההפרש, לירות. יון

גושן. אצל נשאר
ה חקירתו במיסגרת גושן, של חקירה

יד- אשר נגד לעד־מדינה ■והפיכתו כללית

 לראש״הממשלה ברק של במיכתבו
די צוות־החקירה ״ראש :מוסר הוא
לני הבדיקה מהלך על שוטף באזרח ווח
שו דיווח מסר ׳והאחרון קדמי, יעקב צב
די מצירי אני ולי. לשר־המישטרה טף

 לעת, מעת ולשר־המישפטים, לך ווחתי
 הבדיקה.״ מהלך על

 ששר־המיש־ לכך הוכחות כל בידי אין
 מסר עופר, של ידידו הילל, שלמה טרה,

 בהודעתו אולם החקירה. מהלו על לו
 כי עצמו ראש-הממשלה אומר בממשלה

הב במהלך פעמים ארבע עופר עם נפגש
 הדברים עיקרי את ■לו הבהיר וכי דיקה׳

 את ידע ״עופר כי וכן לבדקיה, הנוגע בכל
 את ידע אכן והוא לבדיקה, שעמדו הבעיות

 הבדיקה.״ מהלך כל במשך המצב
 דיווח דאש־המנדטלה כי מכאן

 יכול וזח החקירה, מהדף על לעופר
 רצה אם לסבלה, הכל לעשות היה

ד• כ כ
 במיב־ ברק, לדברי גמור בניגוד זה כל
 פרטים בדבר לנוגע מוסרים ״אין תבו:

סיומה.״ לאחר אלא בדיקה של תוכנה על
 לא מדוע

גושן? נחקר
 המעוררת נוספת, תמוהה וכדה

ג העוב היא החקירה, כל לגבי שאלות ׳
 השישי, ביום רק עדות מסר שגושן דה
בדצמבר. 31ה־

 גושן של ראשונה עדות כי לזכור יש
ה נגבתה עופר נגד ע ב ר ם א י ש ד ו  ח

 ידע לממשלה ושהיועץ־המישפטי קודם־לכן
 עדות על שידעו המישטרה, דרגי כל עליה.

ב פעלו לממשלה, היועץ־המישפטי וכן זז,
 סדר־הדץ פקודת של 53 לסעיף ניגוד

 על למישטרה ״נזרע כי האומר הפלילי,
בכל ואם תלונה על־פי אם עבירה, ביצוע

 אצל גושן של הקודמת עדותו את לקבל
הח רצינות מהי מראה בילבד זזה זיגל,
שנערכה. קירה
 כלאחר הדבר נעשה גושן, כשהוזמן גם

 יבוא לא שאולי בהנחה ששי, ביום יד,
 על ■לאיים יפה כה שידעו לאנשים העד.
של שהות ניתנה ידלין בפרשת עדים

 על-ידי הנחקרת אחרת, חשודה עיסקה
 הגדולה רכישת־הקרקעות היא המישטרה,
ל מעבר נווה־יעקב בשכונת בירושלים,■

 לירות, מיליון 6כ* שילמו כאן הירוק. קו
שט שמכרו■ לערבים מתווכים, באמצעות

 150ב* מדובר קבלות• ללא והכל חינו
שי על־ידי 1972 בדצמבר שנרכשו דונם

 ואילו למטר׳ לירות 40ב־ עובדים כון
 למטר. לירות 15 רק קיבלו הקרקע בעלי

 עורך־הדין גושן, חיים חתום העיסקה על
 ידלין, של בעיסקות־השחיתות המעורב
החברה. כמגכ״ל עופר, ואברהם

 בין מתווכים כמה מעורבים היו בעיסקה
 הוא מהם אחד למוכרים• עובדים שיכון
 שהןך בצה״ל. לשעבר ־טבח פרסמן, אריה

ה כאלו. בעיסקות מיליונים ועשה מתווך
 באותה שהיה שמיר, זאב •של בנו הוא שני
עוב שיכון של אגף־הכספים ראש עם ער.

דים.

גו על להשפיע כדי שבועות מששה יותר
שלו. מרשיעה עדות ולמנוע שן,

 באותו דווח לעופר כי ברור כיום
לטו הסתיים הכל כי גורלי, שישי יום

 התיק סגירת את הכינו החקירה מבשלי בתו.
הכ תוך ורישמית, חוקית שתיראה בצורה

 ועל אלו שורות כותב על מיתקפת־נגד נת
עופר. של מאשימיז


