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 שד ובתו רננ״ה שסח הבו הציבור■ השטח
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 העירייה לראשות היבחרי לשני שעוד הוא

 תוכנית- מתכנן שפירא, האדריכל תיכנן
 קרקע ייעוד שינוי רחובות, של המיתאר
ובצפונה. העיר בדרום לבנייה מחקלאי

 לפני העירייה, לראשות היבחרי מאז •
 ולא מגע כל לי היה לא שנים, ־שמונה
 המיי־ש־ כל ולכן הרצברג, מלכה את ראיתי

מק חוליה שימשה הרצברג שמלכה פט
 וערב- ידלין רכטמן, בין אידיאלית שרת
שחר. כל לה אין ליך,
 היה לא המחסנים שכירת ;נושא •

פרוטוקול. יש כך ועל ביוזמתי. בכלל
 המישפטי־לעירייה היועץ של מפיו •

 שנציג לטענה ישחר כל אין כי לי, נמסר
 ההי- פעם, בכל הדיונים את דוחה העירייה

 העירייה של עורך־הדין — הנכון הוא פך
 אף וראש־העירייד, הדברים, זירוז תובע

להז סירב ובית־המישפט להעיד הוזמן לא
העירייה. ראש את מין

 ובדו״ח העירייה מיסמכי בכל בדקתי •
 מיסמך כל מצאתי ולא מבקר־המדינה,

 הציבורי האופי על לשמור על־מנת כי
 תהיה שלעירייה חברה תוקם ה־שיכון של
מכרעת. דיעה בה

 הוצאות שום הגשתי לא מעולם •
 לא ולכן בחוץ־לארץ, מנסיעותי לעירייה

 על וזוכה תמיד אותן לאשר הגיזבר יכול
ש כפי מרכטמן,״ מתאימה לתמורה כך

 ־שמעולם ומדגיש מציין אני בכתבה. צוטט
 הנסיעה לעירייה. הוצאות שום הגשתי לא

 היתד, העירייה על־חשבון שנסעתי היחידה
רחו -של עיר־תאומה ניו־יורק, לרוצ׳סטר

 דעת על היו והר,קצבה ההוצאות בות.
העירייה. מועצת ובאישור מישרד־הפנים,

 של וכן חברים של עדויות יש •
ה ומזכיר העירייה ־של היועץ־המישפטי

 לא מעולם כי פרוטוקול, שרשם עיר׳
ישמ חברים כי ההנהלה בישיבת ביקשתי

 החברה לבין בתי בין בסיכסוו בוררים שו
קריית־ההגנה. את שבונה
 העירייה של היועץ־המישפמי זה היה
 חברי לידיעת רק להביא לי הציע אשר

 דירה קנתה •שבתי העובדה את ההנהלה
ה עם סיכסוך ושקיים בקריית־ההגנה,

חברה.
 ההנהלה לחברי הודיע בר עורך־הדין

 ובל דיון כל התקיים לא הצעתו, זו שהיתר,
 ״שרכטמן הפיסקה תמוהה ולכן ויכוח,

 בוררים יהיו ההנהלה חברי אם כי חשב
המחירים.״ את הדבר יוריד
 שעיריית תוקף בכל דוחה אני •

 בשכונה בגינון להשקיע הירבתה רחובות
 בכתבה. •שנכתב כפי הציבורי, ובפיתוחה

 לא רחובות עיריית כולה, השכונה בכל
 השקיעה באחרונה רק פרוטה. אף השקיעה
 מיגרש־מיש־ בציוד ל״י 2000כ־ העירייה

 השכונות בכל עושה שהיא כפי חקים,
 הקטן מיגרש־המישחקים העיר. חלקי ובכל

בתי. מדירת מרוחק בשכונה הקיים
 בכתבה שמופיעים המיספרים כל •

 החברה, עם והסיכסוד הדירות מחירי על
 במחיר דירה קנתה בתי שחר. כל להם אין

 בה־בשער, לירות, אלף 255— של מלא
 קיבלו איתר, גובלות שדירותיהם שהדיירים

 לירות 15,000— החזר מהחברה בחזרה
 טיב על. החברה עם להם שהיה בסיכסוך
 שאותה למרות — קיבלה לא ובתי הבנייה,

בתי. לדירת צמודה הינה דידה
 עם בקשר הקטע כל את מכחיש אני •

 *שבתי ידע זוטלר רמי המי׳שטרה. חקירת
 נייט ושלילי בקריית־ההגנה, דירה קנתה

 מסרתי אני ברחובות. דירה קנתה (אחותי)
 אף השפעתי לא כך. על בכתב עדות
 ניתנה המלאה העזרה כל עדים. על פעם

 ועל בעבודה, ולחבריו זוטלר לרמי על-ידי
עליו. מהממונה תשבחות קיבלתי כך

 לשנתיים קרוב פעלה ישראל מישטרת
יסו ובצורה ■שהיו ההלשנות לכל בקשר

 שהוא, גורם כל מצד הפרעה כל ללא דית,
 לא כאשר גם מיוזמתה דברים וחקרה
 העיתונות את תקרא אם תלונה. כל הוגשה

עו אף שהמישטרה תראה, התקופה מכל
להתלונן. אזרחים דדה
 אמרתי, אשר את להודיע ברצוני •

 בפידסום משותפות נפרדתי 1967 •שמשנת
 החלה זו חברה בפירסום. רק שעסק צבר,

 .1970ב־ וכד תיווך דירות, במכירת לעסוק
 ואף צבר, חברת עם ק־שר כל לי היה לא

 העירייה מועצת במת מעל זאת הודעתי
כראש־העירייה. לתפקידי היכנסי עם מייד
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 רבות תרומות קיבל וסוחרים, מלאכה וחוגי
השו למען הארצי לוועד העביר שאותן

המקומי. השילטון מרכז שליד טר
לע ראשי־ערים דחפה עצמה המישטרד,

 על-ידי בחריפות שגונתה בפעילות סוק
1 םבקר-ד,מדינה

■ 1■ 1■
 הדברים על להגיב החליט נטמן ך*

 ב־ הקודמות בכתבות נגדו שהועלו 1
 והם כאן, מובאים דבריו זו. סידרה

 בנושא הזה העולם חקירת את מסיימים
:רכטמך ״תיקי

 ולכן בהמבורג, הייתי לא מעולם •
לעיר ערבליך עם שנסעתי להיות יכול לא

 דשם- במשרדי ביקרתי שבוע פגי ך*
/  העתק ביקשתי ברחובות. המקרקעין ׳

 דרוש שהיה בעיר, מסויימת לחלקה נסח
 שמואל ראש־העירייה, ענייני לבירור לי

 לביתי, זמן־מה, כעבור משהגעתי, רכטמן.
 לשאול רכטמן, שמואל אלי טילפן כבר
 יכול הוא ■ואם •שביקשתי בנסח מצאתי מה

 המישטרה גם כי סיפר הוא לי. לעזור
 כל את לה המציא ׳וכי בפרשה, מתעניינת
לי. גם למוסרן וישמח העובדות

 המיגר־ש סביב שקרה מה על השמועות
 מח־ היו בדקתי, שאותן העבודה, ברחוב
מצי המיגרש, ייעוד שונה לפיהן, שידות.

רכ לאחר־מכן מייד למיועד־לבניה. בור'
 דירה הקבלן, מידי רכטמן, של בתו שו׳

 אותה ומכרה המיגרש על •שהוקם בבית
 מה- שהפיקה ברווח חודשים. כמה כעבור
 בשיכון- ביתה את סימנה היא מכירה
).2076 בגיליון כתבה (ראה ההגנה

 הן כיום- נראות שהן כפי העובדות,
אלו:

 •שייך היה 11 העבודה ברחוב המיגרש
 רבות, שנים במשך שהיה אפל, ליוסף
לפנ ויצא בעירייה, מחלקת־הגנים מנהל
•שהעי ציבורי כשטח סווג המיגרש סיה•
 מטר 750 היד, שיטחו להפקיעו. עמדה רייה

 כי אפל דרש רכטמן ולדיברי לבנייה,
 השוק. מחיר לפי תמורתו תשלם העירייה

לעי כי החליטו ועדת־בגיין־ערים חברי
 הכולל מופקע. שטח די במקום יש רייה

 במיג- הגובל עירוני, גן של דונמים 5.5
 ,72 באפריל, 18,־ד ביום אפל. •של רש

ה הפיכת את ועדת־בניין־ערים אי-שרה
 קצר זמן למיועד־לבנייה. מציבורי שטה

 לראש־ במיכתב אפל, הודה לאחר־מכן
 למכור לו שיאפשר השינוי על העירייה,

 עבור יקר רפואי טיפול ולממן המיגרש את
אשתו.

 משא־ומתן אפל יוסף ניהל עת באותה
 את לקנות שרצו קבלניים גורמים עם

 תשנה שהעירייה במיקרה אם המיגרש,
 בספרי- נרשמה 1972 ביוני יעדו. את

 ה- את מכר אפל כי הודעה, המקרקעין
לחב שמיניות שש :גופים לכמה מיגדש

 לחברה והשאר פסו, יהושע הקבלן של רות
 של המחיר ברחובות. בנייה צבר בשם

לב כאשר לירות, אלף 220 היה המיגרש
 היתה צבר חברת דירות. 16 אושרו נייה

 ■ולעיתונאי רכסמן לשמואל בשעתו •שייכת
 רכט- מכר 1967 באוקטובר תדמור. יעקב

 אליה נכנס ותחתיו בחברה, חלקו את מן
 נכנס כישנה לפני קראוז. עקיבא כשותף
 מברה צבר פנסו. אהרון נוסף, שותף

הבניין. של הדירות את
 של בתו קנתה 1972 בספטמבר 21ב־

 כעבור אותה ומכרה בבניין, דירה רכטמן
 מסר לא דאש-ד,עירייה חודשים. שמונה
 ־ כי אישר אולם ומכרה, בתו קנתה בכמה

 אם המישטרה חוקרת עתה יפה. הרוויחה
ששי או תמימים, כה נראים הדברים אכן
 רכי־שת עם בתיאום בע*שד, הייעוד נוי

 הדירה ומכירת וצבר פסו על־ידי המגרש
ראש־העירייה. של לבתו

המש לבית נוגעת אחרת דשה ח
 במקום רחובות. במרכז המרכזי ביר ■״

 קומות ישש בן בניין רישיון, ללא הוקם,
 לפני הוקם הבית המרכזי. המשביר על־ידי
 קנתה שנים שלוש לפני רכטמן. תקופת

 להקים כדי גזית, חברת־הבנייד, הבית את
 הגי־שו שכנים כמה רב־קומות. בית במקום

 הבניין שכן המחוזית, לוועדה התנגדות
 השכנים, אחד מספקת. חנייה ללא ניבנה

בשי !מכבי של אוהד היה נוטמן, אברהם
הסכים לראש־העירייה נוטמן בין חות

 •העיר חוש
מתריס

חוישש־ה
הב תמורת התנגדותו, את להסיר נוטמן
 לירות אלף 100 תתרום גזית •שחברת טחה

 של הוצאות לחברה היו לאחר־מכן למכבי.
לע כדי לתיכנון, מעל מיליונים שלושה

 שהכפילה המחוזית הוועדה בדרישות מוד
ה הדרושים. החנייה מקומות מיספר את

 סמך על הבית את רכישה כי טענה הברה
 תוכנית־בנייה שתקבל העירייה התחייבות
הת את העירייה הפרה ועתה מוסכמת,
 עוד רוצה היא אין כך ומשום חייבותה

למכבי. התרומה את לתת
 אותה בנתה לאחר־מכן אחדות שנים

 והפנט- אחר, במקום רב־קומות בית חברה
אזר רכטמן, של לאחותו נמכר שלו האוז
 בעיר נייט. לילי בשם אמריקאית חית

 רכישת בין קשר קיים כי שמועות פשטו
 ראש־העירייה של מאבקיו לבין הפנטהאוז

 לשמועות המרכזי. המשביר בית לקידום
יסוד. כל דעתי, לפי אין, אלה

 לבית בקשר שהובטחה למכבי התרומה
 בתרומות מעיסוקו חלק היתד, המשביר

בבי גם זכה העיסוק ראש־העירייה. •של
 בדין- מבקר־ד,מדינה, מצד מוחצת קורת

 ״לדעת נכתב: שבו שלו, האחרון וחשבון
 של שיושב־ראש ראוי זה אין הביקורת

 עשויים בשיקול־דעתה אישר ■מקומית, ועדה
 כספי ערך בעלי עניינים תלויים להיות

 התרמה לפעולות יירתם קבלנים, של רב
 ׳שראש- רצוי זה בנושא הבנייה. בענף

 מינהל •של כללים על־פי רק יפעל העירייה
 במישאלו־ להתחשב מבלי תקין, ציבורי

ציבוריים." גורמים של תיהם
 מחקירת חלק מהווה התרומות פרישת

 על שלחצו הגורמים אחד כעת. המישטרה
 היה תרומות עבורו להשיג ראש־העירייה

 ל- הודיע עצמו רכטמן עצמה. המישטרה
הת בנושא ״פעילותי כי ימבקר־המדינה

 המטה- חוזר להנחיות זהה היתד, רומות
 ראשי התבקשו שבו המישטרה, של הארצי
למו תרומות גיוס למען לעשות הערים
בעריהם.״ השוטר עדוני

 קבלנים לעשרות פנייה שיגר רכטמן
מעולם ערבליך עם הייתי לא ובכלל זו

 במקום- לא ואפילו בעולם, מקום בישום
בבלגיה. מגוריו

 להפוך מהעירייה ביקש לא ערבליך •
הנכון לבנייה. ■קפלן על־ידי שרכש שטח

צבר, חברת של הביתוגן בית
ציבו שטח על שניבנה

 בתו קנתה זה בבית בניה. לשטח שהפך רי
 אותה ומכרה דירה, ראש־העירייה של

נאה. ברווח חודשים שמונה כעבור


