
 הוא הפנאי שבשעות זריהן, הטוב. שמו
 אותו משמש המקום כי אומר סת״ם, סופר

 סיפ- של כתיבה :שלו האומנות בעמודות
פסיפס. ועבודות רי־קודש

 מעיסוקיו מרפה לא פלפון שאליהו אלא
 את ומרחיב זריהן יצחק של הפרטיים
 התרחשה לדבריו, חפצה. בנפש היריעה

 לבין זריהן בין פרשה חודשים כמה לפני
שהס בן־הדוש, רוזה שלו, הבית עוזרת
 הגיעה עצמה הפרשה כולה. חצור את עירה

בנסיבותיה. הקרה ׳וזו המי׳שטרה לידיעת
ה סיפרה המיש־ ביתח׳נת בן־הרוש מז

החתונה לפני חודשים ״שלושה טרה:
 אז שהיה זריהן, יצחק ׳אצל עבדתי שלי
 עוזרתרבי׳ת מתור עבדתי המועצה. ראש

איחד, ביום שלו. הבית את מנקה והייתי
זריהן יצחק אלי ,בא וחצי, חודש אחרי

ג הייתה לא כשאשתו הצהריים, בשעות י
 ורוצה אותי אוהב ושהוא לי ׳ואמר בית׳

 שיסדר אמר הוא שלי. בחתונה לי לעזור
 את ישלם שהוא ואמר שלי לבית ריהוט

מלי׳שכת־ לי יסדר מהכסף והלק מכיסו, זה
 אחר בכתף, בי לנגוע התחיל הוא הסעד.

 גופי !בכל אותי למזמז ׳והתחיל בראש כך
 שימלתי את הרים כך כדי ותוך שדי ׳ועל

לעצ הוריד מכן ׳לאחר ■תחתוני. את והוריד
ב ונשאר ;והתחתונים המיכנסיים :את מו

שלו.״ לחזיר תיאו לקח זה ואחרי חולצה.
 בן- של עדותה על זריהן שמע כאשר

שלו, עורך־הדין אל מיהר במ״שטרה, המש
 מיכתב למענו שיחבר כידי וייסמן, דוד

 רשף. יהודה ׳והצפון, ■חיפה !לפרקליטות
 היא האשיה שיל עדותה כי ציין, במיכיתב

 אינפורמציה בידו יש וכי פוזטת עלילה .
 בן- מזה העידה מדוע להסביר שיכולה

׳שהעידה. כפי המש
ב העוזרת נחקרה המיכתיב בעקביות ^

 המודים כמה עד לה הובהר הפעם שנית.
 ׳שהעידה יתגלה אם וכי שמסירה הדברים

 מסרה מכן לאחר לדין. תועמד עדות־שקר
 שהעניין אומרת, ״אני :הבאה העדות את

 לא זריהן יצחק עם ליחסי-מין בקשר שלי
 ■והוא יחסי־מין איותו קיימתי ילא אני נכון.

 שקיבלתי הדברים כל ובכלל. בי נגע ולא
 מתנות היו הסעד ומלישכת זריהן מיצחק

במיש־ אז שסיפרתי, יטה כל ׳תמורה. ללא
 עבודה לקפל שחשבתי בגלל זה טרה,

 עבודה לי סידר לא הוא אבל מפלפון.
עבדתי.״ שבו הגן יאת סגר ואפילו

 ראשי שני בין הזו, ההשמצות מערכת ס
 האשים האחד מלא. בקצב פעלה המועצה,

 את מכחיש אחד כל כאשר השני, את
יריבו. דכרי

ת סודו
המיכרזיס

 המישט- על־י׳די שנחקר אחר יק מן!
 למישסחה סעד תמיכת על מספר רה, ■ 1

 טען כלפון אליהו לסעד. ניזקקת שאינה
 ההד את שנתן האיש הוא זריהן שיצחק י

 ׳מבני שהם לאנשים הסעד, לתשלום יראה
 קציר בירור לאחר הכחיש. זריהן משפחתו.

 אושרה שבו הזמן באותו כי זריהן מצא
 במועצה. כלשהו תפקיד מילא לא ההקצבה י"

!ש מצאו המיסמבים את לבדוק כשביקשו
כלפון לשיחזור. ניתנים ובלתי קרועים הם

ד ל 11 ל ן /  אוחנה, דויד הוא בחצור המועצה אנשי שד השחיתות בפרשיות !
מאליהו במיומה מיכחיס וקיבל גינון לעבודות עצמאי קבלן שהיה ן י י*

 רק כלפון נגד להעיד הסבים אוחנה המועצה. יו״ר שהפך המיכרזים ועדת יו״ר כלפון,
 לאליהו גם כי משנוכח למישפט. יועמד ולא חסינות יקבל כי לו שהובטח אחרי
כסף.״ ככה להרוויח אפשר לספר. ולא שוחד לשלם ״עדיף :אמר דבר, קרה לא כלפון

 דד בהשחתת זה את זה מאשימים ׳הריהן
מיסמכים.

 השמצות עלולות, יזומות, עדויות-שקר
 כמו יום־יזם. של עניין הם דיבה, והוצאות

 הגלילית, הצור בפרשיות החקירה :תיקי כל
ש העובדה האלה. התיקים שני גם נסגרו

 של שיקוליהם את שינתה לא אשם מישהו
פרקלי אנשי ושל והצפון היסה פרקליט

 תיקי את לסגור מיהרו אלה המדינה. טות
 של סירסיום להם שינתן לפני החקירה

ממש.
 של האשמותיו כל כי טוען כלפון אליהו

 ומסייע סרק, האשמות הינן זריהן יצחק
 טובה האישי, וידידו בא-כוח׳ו גם בידו

 היו השניים נגד המועצה. גיזבר אלבוגן,
ה שפרקליט עד פליליים תיקים תלויים
 כלפון, לדברי סגירתם. על החליט מדינה
 מחבריו מישהו להעדיף ניסה לא מעולם

 קיפל ולא אחר, או זה במי׳כרז שיזכה כדי
 הראייה, מיכרז. מסירת עבור כלשהי המוחה

 המדינה שפרקליט העובדה היא לדבריו,
התיקים. את סגר

 ימים לפני אחרת. סבור זריהן יצחק
ה התיקים. סגירת על ערר הגיש אחדים

 עדותו על בעיקר מתבסס זריהן ושל ערר
 גינון לעבודות קבלן אוחנה, דויד של

 של סיפוחו עד-מדי׳נה. של :מעמד שקיפל
 זריהן. של לסיפורו דומה אוחנה דויד

 כגנן המשקם בחברת עבד כאשר לדבריו,
 אליהו המועצה, יו״ר אליו ׳ניגש איזורי,
 בה ההברה את לעזוב לו והציע כ׳לפון,

 כעצמאי. לעבוד שיוכל כדי כשכיר, עבד
 את לו לתת כלפון :הבטיח מעמד :באותו

 !מתחיל עצמאי שכל הראשונה הדחיפה
 ט־ למעלה של במיכרז זכייה לה: ניזקק

לירות. אלף 100
 מכל- שמע הוא ההצעה. את קיבל אוחנה

 לאותו שהוגשו הצעות שתי על פרטים פון
 ידע ישלו הצעתו את הגיש וכאשר מיכרז,
 של הצעתו יוותר. נמוכים מחירים להציע
 הריף ודברים דין לאהד התקבלה אוחנה

 היה המיכרזים ועדת יושב־ראש במועצה.
בלפת. אליהו מאשר אחר לא

 הגיע המיכירז, לעבודת שניכנס אחרי ריק
 את לבדוק !והתחיל כלפון אליהו לביתו
 ׳אלה היו כאילו שליו, החשבונות סיפרי
 מעשה בגלל בכלפון, שחשד אוחנה, ספריו.

עימו. הקשרים את לנתק החליט זה,
 בחצור הליכוד סניף מישיבות באחת

 הרשימה מפעילי שהיה אוחנה, דויד יצא
 כלפון, אליהו של מנהיגותו !נגיד במקום,

 הקרע התהווה ׳כך אחר. ייו״יר הציע הוא
 צ״לצל מכן לאחר ימים כמה שניים. ;בין

 לירות. 3000 מטנו וביקש לאוחנה כלפון
 ביקש הזה הסכום את ושקיבל לאחר יומיים

 לירות 3000 שילם אוחנה דומה. סכום שוב
בשנית.

ב אוחנה דויד מסר האלה הדברים את
 של מעמד שקיבל לאחר במישטחה, עדותו

 במרחב החקירות לישכת ׳ראש עד־מדינה.
 דדו״ר את מצא גנור, דב פקד הגליל,
 השוד כלפון, אליהו הצור, ישל הנוכחי
 ב- לזכות קשר ׳ובקשירת שוחד בקבלת
במירמה. מיכרז

 חצור, את לטהר שביקש זריהן, יצחק
 :במכתב ברק, אהרון המישפטי, ליועץ פנה

 הזה בהעולם שפורסמה הכתבה ״בעקבות
 אי-הענד ועניינה׳, הפלילית״ ור4״ח בשם
במועצה בכירים אישים של לדין דתם

ה ובעקבות זה, בכלל ואנוכי המקומית
 האהרו־ בימים ׳המתנהל הציבורי פולמוס

 מאחורי כביכול ה׳מסותתרות הסופות על ינים
וה היישוב ראשי של לדין אי-יהעמדתם

 מבחוץ גורמים של התערבותם על ידיעות
 להעמיד ומבקש מציע הנני הצור, בפרשת

 הצור, בפרשת החשודים כל את לדין
 ב- לשופט אפשרות ולתת בתוכם, ואנוכי
 הציפור באימון מעל מי ׳להחליט ישראל

לא.״ ומי

 עד הגיעה לא הזה המיכתב על תשובה
 מהדש, התיקים יפתחו לא ואם היום,

 לכהונה מועמדותם את יגישו חצור וראשי
 שיחליטו ׳מתושביה רכים יימצאו הבאה,
 למערכת הגיעו עתה עד המקום. את לנטוש
 מתושבי עשרות שיל מ׳יבתביהם הזה העולם
 בגלל הצור את נטשו הם לשעבר. המקום

למע שהגיעו אחרים במיכתבים מנהיגיה.
 ׳והונאה שחיתות פרשיות על יסופר רכת
עם בבד בד וראשיה. העיירה עסקני של

ל1 של המועצה גיזבר אלבוגן, 71 ■1*1 |1ף יו״ר שהיה מי זריהן, ' ה1\ של הנוכחי היו״ר כלפון, 1|
4 ו־ חצוך של המועצה 1 1 יו״ר לכן קודם שהיה חצור, ■•י ״1* נגד בהאשמות יצא חצור, 1

משקר. שיצחק טוען הוא המיכרזים. ועדת אודותיו. על רבים וסיפורים זריהן יצחק בטענות. שלו המועצה אנשי נגד יצא

 כמה להתארגן החלו המיכתבים ׳שלוחה
 להגיש כדי ילחם, שאיכפת מהיצור ותושבים
 קניג, ישראל המחוז, על לממונה עצומה

ול הנוכחית המועצה יאת לפזר שתדרוש
׳תחתיה. קרואה ועדה׳ מנות

 כל ידע המחוז על שהממונה העובדה
 מעשי ועל ב׳חצור ההתרחשויות על השנים
 דבר עשה ילא זאת ובכל המועצה חברי

התנה פשר את ולברר דורשת להפסיקם,
 הליכוד עסקני את לחקור יש כן כמו גותו.

החקירה. במהלך והמפד״׳ל
 ניב׳חריי את המיישטדה מצאה כאמור,

 שהוזכרו. המעשים במרבית חשודים חצור
 אשר המישטרה, אנשי של שיחש׳דם אלא

כש כנראה. מספיק לא ביסודיות, נבדק
 פרקליט רשף, ליהודה המסקנות הועברו

 הללו בתיקים שאין ימצא ׳והצפון, חיפה
 באשר לדין. העמדה המחייב ציפורי עניין

 הועבר ׳והדבר מסקנותיו על זריהן עיר׳ער
 נדחתה המדינה, פרקליטות של לטיפולה
 לאחר רק רבים. חודשים במשך התשובה
 פרקליטות מישר׳די מול רעב שבת שזריהן

 עצמו, הפרקליט מן מיבתב קיבל המדינה,
 ההקי- ותיקי כל כי נאמר שבו בך, גבריאל

נסגרו. רד.
 העיירה, של הגיאוגרפי שריחוקה נראה
 למיפ- והש׳תייכותם בה, השולטים הכוחות

 יולי לניבחרים מאפשרים מסויימות, לגות
 על העולה ככל לעשות במקום חכוח בעלי

דיין. ואין דין איין פחצ׳ו׳ר שכן תחם.
• צרור רינו
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