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המזינה לפרקליטות
 חלק הבחינו ידלין, פרשת חקירת של *,{יצומה ^
 על ששקדו זיגל, בנימין ניצב־מישנד. של מחוקריו ^

 רחובות, ראש־עיריית של שמו כי ההסתעפויות, אין־סוף
 שונות. בעיסקות ומופיע מדי־פעם חוזר רכטמן, שמואל

 בעיסקי שעסקו מתווכים, כמה בפי גם במפורש הוזכר שמו
ערבליך. לשימעון ידלין בין ותיווך־קרקעות שוחד

 מיפעל־הגלידה את שקנה מבלגיה, יהלומן היה ערבליך
העדו לפי שונים. לעיסקי־קרקעות ונכנס בארץ, ארטיק

 שפירא, וירמיהו פאר יעקוב ארליכמן, חווה של יות
 קנה באחת, ברחובות. עיסקוודקרקע שתי ערבליך עשה

 להקים כדי קפלן, בית־החולים ליד חקלאי שטח־קרקע
 בית- מקופת־חולים רכש בשנייה לרופאים. שיכונים עליו

 ולבנות להרסו על־מנת העיר, בלב שנסגר, ישן יולדות
 שילם ערבליך כי מסרו העדויות בתי־דירות. במקומו
של בתיווכו דולאר, אלף מאה של שוחד ידלין לאנשי

רפטמן שימחה האם
בחיים חלוקה

כראש־העירייה. נבחר והוא הליברלית, במיפלגה עבודתה
 בין אידיאלית מקשרת חוליה שימשה הרצברג מלכה

 לגבות החוקרים משניסו אולם, ולערבליך. לידלין רכטמן
באי־שיתוף־פעולה. נתקלו בנושא, עדויות ממנה

מיגרש
עירוני

 היא יותר, עוד חמורה הנראית אחרת, רשיה מ
 עזרא ברחוב רכטמן מישפחת של המיגרשים פרשת —י
 ראש״ של אמו של רכושה היו אלד■ מיגרשים ברחובות. 43

 כדי ילדיה שם על אותם שהעבירה שימחה, העירייה,
 הוא העירייה שראש כך מס־ירושה, מתשלום להימנע

 דירות שתי מצויות המיגרשים על החוקי. בעל־המיגרשים
 מאחרי רכטמן. של אמו מתגוררת מהן שבאחת צמודות,
 חנויות של לשורה המחולק מאורך, מיבנה ניצב הדירות

 מיבנה־שירו־ פעם עמד המאורך המיבנה בחצר ומחסנים.
הרום. הוא שהיום תים,

 רחוב ליד דניאלי, רחוב בסוף מחסנים יש לעירייה
 דברים בהם לאחסן וניתן מלאים, אינם אלה מחסנים יפו.

ב החלטה העירייה ראש העביר זאת למרות נוספים.
 המאו־ המיבנה את מאמו תשכור העירייה שלפיה עירייה,

 עבור משלמת העירייה שונים. דברים איחסון לצורך רך,
 אמר לחוקרי־המישטרה גם לחודש. לירות 840 השכירות

היסו הבדיקה רק לאמו. שייכים אלה דברים כי תחילה
שמו. על הועבר הרכוש כי העלתה החוקרים של דית

יפ בשם רחובות תושב רכטמן אל פנה כשנתיים לפני
 מסגרייה. להקמת שטח לו להקצות ממנו ביקש פתחי, תח

כי למישטרה, לא־מכבר שהגיש בתלונה סיפר, פתחי

רכטמן העירייה ראש־
גמילווז־חסדים

הרצגרג מלכה לשעבר מזכירה־
לאבו־רודס בריחה

תבוצענה. אלה שעיסקות כדי גושן, חיים עורך־הדין
 לשמו חיש־מהרה הגיעו העדויות את שבדקו החוקרים

 העדויות שלפי רכטמן, שמואל רחובות ראש־עיר״ית של
 בית־החולים שליד הקרקעות ייעוד את להפוך צריך היה

 כי להסכים וכן לבנייה, לקרקע חקלאית מקרקע קפלן
העדו לפי בתי־מגורים. ייבנו ליולדות בית־החולים תחת
 לו קנה לו, לעזור ירצה אכן שרכטמן ערבליך דאג יות

בהמבורג. לבילוי נסעו ויחד לאירופה, כרטים־טיסה
 החוקרים נמנעו ידלין, פרשת הסתיימה לא עוד כל

 קבלת עם אולם ברכטמן. קשור שהיה מה בכל מחקירה
פר את לבדוק התפנו בבית־המישפט, ידלין של הודאתו

 וקלה, מהירה כבדיקה בתחילה שניראה מה רכטמן. שת
 האדיר הזרם מול הכורעים לחוקרים, לסיוט חיש־קל הפך
 כיום העירייה. של ניהולה דרך על והודעות עדויות של

אח של בדיקה שסיימו אחרי תשושים, החוקרים עומדים
בדי לידי הגיעו לא ועדייו שפתחו, התיקים מעשרות דים
 בדין־וחש־ מבקר־המדינה, שגילה החומר של יסודית קה
 אחדים. חודשים לפני רחובות עיריית על שפירסם בון

 לפרקליטות עתה הועברו נסתיימה שבדיקתם התיקים
 נגד מישפטיים בהליכים לפתוח יש אם שתחליט המדינה,

 לדחות או חבר־כנסת, בינתיים שהפך העירייה, ראש
 עניין כולן, הפרשיות בכל החקירה לסיום עד ההחלטה את
לפחות. שנה עד חצי־שנה של

 כרטיס
לחו״ל

 מכחיש אינו עצמו רכטמן שמואל העירייה אש ך*
 לחוקרי בהודעות ערבליך. חשבון על לחו״ל שטם |

 טען אולם הדבר, את אישר עימי, בשיחה וכן המשטרה,
 לדבריו, בשעתו. ממנו שלווה כסף לו החזיר ערבליך כי

 אז נזקק הוא בלגיה, מעשירי אחד הוא שערבליך למרות
 זמן לאחר הכסף. את לו הילווה כידיד, ורכטמן, להלוואה
 כרטיס־ במקומו לקבל חזרה, כסף לקחת תחת החליט,

הכר בין רכטמן, לדיברי קשר, כל אין לאירופה. טיסה
 של ייעודה שינוי בדבר ערבליך של ציפיותיו לבין טיס

קפלן. בית־החולים ליד קנהש הקרקע
 לתת כדי ארצה לבוא מסרב עצמו שערבליך מכיוון

 הקשורים אחרים, בנושאים גם לעדות מבוקש והוא עדות,
את להשאיר אלא ברירה לחוקרים אין ידלין, בפרשיות

ולר עדות, ממנו לגבות ביכולתם שיהיה עד פתוח התיק
רכטמן. של טענתו נכונה אם אות

הווע רחובות. מעיסקי טובה צמחה לא לערבליך אגב,
 את לאשר בתוקף סירבה חקלאית קרקע על לשמירה דה

 לשטח אשר קפלן. בית־החולים שליד הקרקע ייעוד שינוי
בשע שנתנה המישפחה, כי מסתבר ליולדות, בית־החולים

 את התנתה לקופת־חולים, כתרומה בית־החולים את תו
השטח. של ובאי־העברה באי־מכירת תרומתה

— ידלין אשר או — ערבליך שמעון הגיעו כיצד
 ראש־ בין המקשרת החוליה 1 רכטמן שמואל אל

 מפרשת המפורסמות הנשים אחת היא לאחרים העירייה
הרצברג. מלכה ידלין,

 קיוותה ידלין, אשר של האישית ידידתו היתרי הרצברג
 עו־ עם קבועים קשרים ידלין יצר כאשר לו. להינשא

לתקו עקרה משבר, מלכה עברה ליבני טליה רכת־הדין
 של אחרת (ידידה אבדרודס. לעיר־הגברים ממושכת פה

 לזמן נסעה דומה, משבר שעברה ארליכמן, חווה ידלין,
 ידידה שוב הפכה לתל־אביב, מששבה לאמריקה.) רב

ארליכמן. חווה של וכן ואחותו, ידלין של מקורבת
 וידידתו מזכירתו מלכה היתד; ידלין פרשיית לפני
 החזק האיש שהיה שעה רכטמן, שמואל של הנאמנה
 הוסיפה היא הליברלית. המיפלגה של העובדים בסיעת
את שהפסיקה אחרי גם עימו הדוקים קשרים על לשמור

 של המיגרש על המסגרייה את להקים לו הציע רכטמן
 השניים ההרוס. מיבנה־השירותים מצוי שבו במקום אמו,

לחו לירות 300 רכטמן של לאמו ישלם פתחי כי סיכמו
 השכן אולם שלו, המסגרייה את מקים החל פתחי דש.

מו והחל זו לבנייה התנגד מסעוד, אפרים במיגרש, הגובל
 והציע שבנה, מה את להרוס לפתחי הורה רכטמן חה.
העירייה. מחסני של לקיר בצמוד מסגרייתו את לבנות לו

הטעייה
בשימוש

 וחצי שנה ובמשך שוטף, באופן פעלה טסגדייה ^
הרפור משהוכרזה לירות. 300 חודש מדי פתחי שילם | (

 שכבר דמי־ד,שכירות על קבלות פתחי ביקש במיסוי מה
 את תובע החל הוא מוחלט. סירוב לשמוע נדהם שילם,

 שבמהלכו רכטמן, לבין בינו סיכסוך והתגלע הקבלות,
 פתחי, משסירב המסגרייה. את לפנות רכטמן ממנו דרש
הריסה. צו להוצאת בהליכים העירייה ראש נגדו פתח

 כאשר בשטחים, הבעלות רישום את בודק החל פתחי
 גן־ילדים בונה החלה רחובות עיריית כי ראה לפתע

 גילה, הוא שלו. המסגרייה את בנה שעליו השטח על
לעירייה. שייך שהיה שטח לו השכיר רכטמן כי לתדהמתו,

 ובקרקע בחשמל במים, העת כל השתמש כי גילה, עוד
 במישטרה, כך על להתלונן מיהר פתחי עירוני. רכוש שהיו

לי, וגם למישטרה, כך על בתגובה אמר, עצמו רכטמן
 על המסגרייה את להקים לו והציע פתחי עז! ריחם כי

 כי כלל ידע לא וכי לאמו, שייך שהיה במקום, המיגרש
 המיגרש על החדש, למקום המסגרייה את העביר פתחי

 כסף קיבלה אמו כי נמרצות מכחיש גם הוא העירייה. של
 עוד, הוסיף רכטמן לפתחי. החסד עשיית תמורת כלשהו

 היתנה המסגרייה, את להקים רשות לפתחי נתן כאשר כי
במקום. חורג לשימוש בקשה בהגשת זאת

הפרק החלטת לפני עוד להתברר עתידה כולה הפרשה
 התביעה כתב־אישום. — אי־הגשת או — הגשת על ליטות

 צריכה המסגרייה, להריסת פתחי, נגד העירייה שהגישה
 משום־ דוחה, העירייה שנציג אלא להתברר, כבר היתה

 יהיה פתחי מטעם המרכזי העד פעם. כל הדיונים את מה,
 של עורך־הדין של בחקירה ושם, רכטמן ראש־העירייה

זו. בפרשה האמת להתברר עשוייה פתחי,
שתיים) מתוף ראשונה תכה5(

■ לביב יגאל


