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 המועצה ראשי נעצרו 11(75 שלהי ,ף*
מע מאז בגליל. עיירת־פיתוח בחצור, ■
בשורה רעהו את איש מאשימים הם צרם

 המיש- חקירת גם פליליות! עבירות של נ
 מימצאים העלתה מקרים במיספר טרה

 זאת, כל למרות פליליים. רובם חמורים, ,
מלמעלה, הוראה לפי התיקים כל נסגרו
סביר. הסבר וללא
 בעבר שהיתר. העיירה בחצור, קורה מה
 היא האומנם למרחוק? טוב שם בעלת

לאשקלון? הצפונית המקבילה
בפלי הגובלים אי־סדרים בגין החקירה

 במאי נפתחה הגלילית חצור במועצת לים
 המישפטי היועץ להוראת בהתאם ,1975

ברק. אהרון פרופסור לממשלה,
 דב פקד של בראשותו החקירה, צוות *

 רס״ר את כלל הגליל, מרחב ממטה גנור,
 ורס״ל רהנר ורדי רס״ר בן־יוסף, אליהו
הופ המישטרתית החקירה ואזנה. חנניה

ביני העיירה, נבחרי של למעשיהם נתה
 גיזבר כלפון, אליהו המועצה ראש הם:

קו ראש־מועצה אלבוגן, טוביה המועצה
 בעלי וכהנה, כהנה ועוד זריהן, יצחק דם

בכירים. תפקידים
 בחצור המועצה ראשי כנגד ההאשמות

ל בתשלומי־סעד החל מאד, מגוונות היו
 במיכרזים וכלה ניזקקים שאינם אנשים *

לירות. אלפי מאות של בסכום מפוברקים
והנכנסים, היוצאים עצמם, המועצה ראשי

 במעשי השני את האחד שהאשימו הם
והונאה. שחיתות
מקומי. מרכז מכל מאד מרוחקת הצור

 מורכבת בה השוררת הנוכחית הקואליציה
 תחילת שמאז אלא ומהמפד״ל. מהליכוד
 השיל- הוחלף היום ועד האחרונה הכהונה

מתשע פחות לא הגלילית בחצור טון

 ועלו צצו הפיכות־חצר בעקבות פעמים.
 המקום תושבי של ונישנות חוזרות בקשות

 הפנים, משרד אל שהופנו אחרים, וגורמים
 ועדה במקומה ולמנות ־המועצה את לפזר

 איש זריהן, יצחק :הפונים אחד קרואה.
המועצה. כיו״ר בעצמו שכיהן המפד״ל,

 משרד מטעם הצפוני המחוז על הממונה
 ההצעות כל את דחה קניג, ישראל הפנים,
 יצחק לשעבר, המועצה יו״ר לדברי הללו.
 שראש שרצה משום קניג זאת עשה זריהן,

 מיפי איש יהיה .הגלילית בחצור המועצה
 הגיש שבו היום לאותו עד המפד״ל. לגתו,
 רצה, שלא משום התפטרותו, את זריהן

 במועצה, לנעשה, אחראי להיות לדבריו,
 בתוך המתרחש מכל להתעלם קניג ניסה

 מעשי על זריהן של תלונותיו המועצה.
 אל־ וטוביה כלפון אליהו למועצה, חבריו
 את שינו לא נגדו, שלהם ותלונות בוגן,

 שוועדת- למרות קניג. ישראל של עמדתו
ש מפורט דו״ח לממונה הגישה ביקורת
 ולמרות בפרשה, המעורבים כל את החשיד
 המימצ־ את אישר הממונה מטעם שבודק

 חצור מועצת את קניג פיזר לא אים,
 שה־ לאחר רק נשמע קולו הגלילית.
 אז, בעיתונות. בפירסום איימו מתלונים

 לפזר יאלץ כי בפומבי אמר ,1976 בפרום
 צעדים ינקטו לא אם חצור מועצת את

 והפגמים הליקויים כל לתיקון מיידיים
שנתגלו.

נגר______
נגריה ללא

 על הזה העולם גילויי עיקבות ף*
ובתח הצפון מישטרת במטה הנעשה •—

 נתונים התגלו שבפיקודו, המישטרה נות
 בחצור. השחיתות פרשיות על חדשים

 מיש- בתחנות כמו בעיירות גם כי נראה
ממ ביקורת ממרכזי המרוחקות — טרה

 שב־ הציבור נבחרי לעצמם מרשים שיים,
רוחם. על העולה ככל לעשות שילטון

 שיש נראה הגלילית חצור של במיקרה
 של הניבחרים בין הדוק שיתוף־פעולה

 מחוז אגף — עליהם למפקחים חצור
 של בראשותו הפנים מישרד של הצפון

 קניג. ישראל הממונה,
כנגד ,1975 שנת בסוף שנפתחו התיקים
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נסגרו. התיקים כל אולם אשמים אותם מצאה מישטרתית׳ ועדת־חקירה ומירמה. שוחד

■י 25


