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עדני הבניין ?כדן
? במיליונים חריגות

* העיר ראש־ לכידת אחרי במעצר אלדד מתלונן
נורמלי :1קבנ הפסיכיאטר

 פניותיו ומצטבר. הלו ד,כספי והנזק למה,
 בהומה '׳נתקלו סהנדס־העירייד. למחלקת

 החל אלדד בליתי-עבירה. ביורוקראטית
 בין בילתי־כשרה עיסקה ׳שנעשתה חושד

 היו לא יאך בעירייה. גורמים ילבין הקבלן
העי נגד צו הוציא הוא לכך. הוכחות לו

 מכן ׳לאחר יום אך בביית־מיישפט, רייה
 הפסקת צו העירייה נגדו הוציאה כבר

נוסף. י בנייה
המת את לבדוק שניסה מבקר־המדינה,

 מצד זילזול שיל ביחס ניתקל ׳במקום, רחש
 בשיתוף- זכו לא ואנשיו ריאש־העירייה,

פעולה.
העיתונות, לנציגי לפנות ניסה אלדד

 לו הסביר ידיד־עיתונאי הצלחה. ללא אך
 שלא נהג בעיריה פקיד ,״אם :בפשטות

מישהו אם אך סיפור. לא זה — בשורה

 — פקיד־בעירייה על ומאיים רובה לוקח
סיפור.״ זה

בר לדבריו התכוון העיתונאי אם יספק
בהחל נחוש היה אלדד דוב אך ,צינות
 ברשותו שהיה ישן, יאקדח לקח דיוא טתו.
 למ״ש־ ונכנס ברימון הצטייד ההגנה, מימי
והו נעצר כך על העיר. ראש ׳של רדו
לדין. עמד

 המחוזי השופט בידי ניתן פסק-דינו
 בהכרעת־ .1975 במרס צ׳רנובילסקי, מכס
 התל- השופט הרשיע אמנם הדין

 לגימלאות) בינתיים (׳שפרש הוותיק אביבי
 כיתב-אשמה היה פסק־דינו אך אלדד, את

וראשיה. נתניה עיריית נגד חריף
)32 בעמוד (המשך

.1974 בשנת *

 בבנייה, התחיל ׳והוא מהנדס־העיר, מחלקת
 צווי־הפס־ בסיטונות אליו מגיעים החלו

 אחרת עילה נמצאה פעם בבל קת־בנייה.
 להפסיק כדי מהינדס־׳העיר, מחלקת על־ידי

 בניית נמשכה לתדהמתו אך בנייתו. את
 כסידרה, עדני, הקבלן שכנו, של הבניין

ה מהנדס מחלקת מצד הטרדות כל ללא
 שביצע בולטות חריגוית־בניוה למרות עיר,

הקבלן.
ל התכרר מכן לאחר קצר זמן
 קומת■ שעל עקיפה, כדרך אלדד,

 צו״הריסה הוצא כיתו של המרתף
 עכור למיגרשי-חגייה יועד והשטח
עדני. של רב־הקומות הבניין

אל של גבו מאחורי הוצא ההריסה צו
תמימה. •שינה במשך ממנו והוסתר דד,

 בבניין הבנייה מלאכת שבתה בינתיים
הויש־ כבר השלד שבניית לאחר אלדד, שיל

_______

רובין ״ב ח העיר ראש־ סגן
תגובה איו

 ספק אין אחרים, •שיאים כמה צד ך•
 לעצמה תרשום התשיעית שהכנסת *■
 נגד הפליליות החקירות במיספר ישיא גם

חבריה.
 ישמואל חבר־הסנסת זה היה ׳תחילה

 הליכים מתנהלים שנגדו פלאטד׳שדון,
 האחד — שונים מישורים ׳בשני פליליים
 שילטונות־ מטעם בקשת־יההסגדה בעניין
 חקירת בעניין ׳והשני צרפת, של החוק

ה מסע בעת פליליות לעבירות חשדות
בחירות.
 רכטמן, שמואל הליכוד ח״כ בא אחריו

 סלילי לדין עומד ׳והוא הוסרה, שיחסינויתו
 ח״כ שיל שמו הוזכר כעת שוחד. באשמת

רובין. בן־ציון המפד״ל נציג נוסף:
בול ידיעות לפרסם טרחו צהרונים ישני

 חקירה כנראה, מתנהלת, שלפיהן טות,
 ראש־ סגן גם שהוא רובץ, נגד פלילית
 גם הובאה הידיעות בשתי ׳נתניה. עיריית
הכח :העניין על רובין ח״כ של תגובתו

 אם שהחקירה, טען רובין מוחלטת. שה
 לפרשיות מתייחסת מתקיימת, היא אכן

 לעירייה. שניבחר ■לפני בנתניה ■שאירעו
 להתייצב הזדרזה אף רובין של מיפלגתו
 מיפכ״ל מטעם גילרי־דעת ולפרסם מאחוריו

 טענתו את כביכול, שאי׳שר, המ״שטרה,
 חקירה כל ׳נגדו מתנהלת ישאין רובין, של

 הכחוש ישראל מושטרית דובר פלילית.
 כזה שגילוי־דעת הזה, העולם כתב באוזני

 שהחקירה ואישר המפכ״ל על־ידי ניתן
מתנהלת. אכן

 של ו״הסקו־פ״ שונה, היא שהאמת אלא
 עוד םקיופ. כלל היה לא הצהרונים ישני

פור לכנסת, הבחירות ערב ,1977 □אפריל
 ),2069( הזה העולם ישל תשקיף במדור סם

 נגד פליליים חשדות חוקרת שהמישטרה
זו. חקירה על ידעו במפד״ל חברים רובין.

 ה• מנהיג הסתייג זו משיכה
 מהצבתו בורג, יוסף הד״ר מפד״ל,

 במקום נתניה דאש-עיריית סגן של
 לכנסת. המפד״ל כריטימת העשירי

 לא בורג של •בהתנגדותו אלא
 לכנסת. נכחר ורובין נחרצת היתה

פקי ונגד נגדו, הפלילית החקירה
נתנ בעיריית אחרים בכירים דים
ב כי אם להתנהל, המשיכה יה,

עצלתיים.
תלו בעיקבות נפתחה המישטרה חקירת

אלדד. דוב בשם נתנייתי אזרח של נתו
 עורך־ בידי שנוסחה המפורטת, התלונה

עי ראשי ׳נגד חשדות עשרה כללה דין,
 במחלקת בכירים ועובדים נתיניה ריית

באפ 24ב־ נמסרה והיא מהנדם־העירייה,
ב המישטרה למפקד שעברה בשינה ריל

 ילמפ- ׳בשלחו תלונה מאותה העתקים עיר.
 לממשלה המ״שפטי ליועץ המי־שטדה, כ״ל

הפנים. ולמישרד

 עם איש
ורימון אקדח

ל המחלקה פתחה מכן לאחר קצר מן ץ
האר המטה של (מנ״ה) הונאה חקירות !

 זיגל, בנימין ניצב־מישנה של בראשותו צי.
 על הוטל החקירה ניהול התלונה. בבדיקת
 כן לפני שהתנסה ׳בלהורן, גרשון המפקח

 היתר (בין ״עירוניות״ חלונות בחקירת
 פלד, ישראל ד״ר רמת־גן עיריית ראש נגד

).2134 הזה העולם
 אלדד המתלונן את שהביאו הסיבות

 ישן בסיכסוך כרוכות התלונה, את להגיש
 גם זה סיכסוך נתניה. עיריית עם שלו

 לכותרות ,1974 באוקטובר אותו, העלה
 ראש־ של ללישכתו פרץ כאשר העיתונים,

 שלזף־ניצרה, וברימץ באקדח העירייה
 ניתן העיתונאי את למקום להזעיק דרש

דוניביץ.
 שוחרר, ראש־העיר הוזעק, העיתונאי

ואל בעיתונים, בהבלטה פורסמה הפרישה
 נישק, נשיאת על לדין והועמד נעצר דד

 חוץ באיומים. וסחיטה איומים השמעת
 לחד בבית־׳החוליס להסתכלות ׳נשלח מזה

 אדם שהוא נקבע שט בבאר־יעקב, לייגפש
לחלוטין• נורמלי

 נסב נתניה לעיריית אלדד בין הסיכסוך
 עוד ,1972 בשנת שהחלה בנייה, פרשת על

 כראש- בן־עמי עובד של כהונתו בימי
 יבן מיגרש בירושה קיבל ־אלדד העירייה.

 וחצי שניים נתניה. במרכז דונמים ׳שלושה
 ה- לקבלן מכר הוא מיגרש מאותו דונם

 חברת־הפנייה בעל עדני, מנחם נתינייתי
 שעליו הנותר, הדונם חצי ועל אלנזירד,

די בית לבנות אלדד החל ביתו, בנוי גם
להשכרה. רות

ב־ אושרה אלדד של שתוכניתו לאחר
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