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26.8 במוצ״ש
 חנוך שלום

 זילבר אריאל
 ברוש ולהקת

 זאב בן דורי
 שמיר אפרים
 שמיר אסתר

 אקשטיין גרי
ברוזה דיוויד

¥ ¥ ¥

 במחיר הנחה מראש, כרטיסים לרוכשי
 ושוב הלין כרטיס לקנות וזכות הכרטיס

מאורגנת. בהסעה שמור למקום

¥ ¥ ¥

 ,מיוחדת הנחה מאורגנות לקבוצות
— פרגוד :הראשי המפיץ אצל
057־77851 טל. ,58 ההסתדרות רח׳ באר־שבע,

¥ ¥ ¥

50$ של בהנחה ב״ארקיע״ טיסה כרטיסי
 כרטיסים לקונים פנוי מקום בסיס על

מראש. לחגיגה

¥ ¥ ¥

 להצטייד החגיגה לבאי ממליצה ״נביעות״ הנופש כפר הנהלת
ובאהלים ראש בכיסוי

¥ ¥ ¥

מופע תיאטרון : והפקה ארגון
.03־229176/7 טל. ,18 רמברינדט רח׳ ת״א,

ת 4(0 או ר ת ה ת ל עו בי נ ב

/

- השלו□ קול
שלך! הקול

״ 0 ק ב 1 ר ״
 הצלחות של חדש מלאי הגיע

״רובקם״ של הנפלאות

״מ!דלה״ טפט
 מורלה של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזהרו

24.8 הי ביו□
 פיק צביקה

 נבון רותי
שרי

 שמפיין להקת
עדן גן להקת

ק וכוכב טו ס ד וו
היבנס ריצ׳י

26.8 וי ביו□
 ארצי שלמה

 בשן יגאל
 אלאל קורין
 גבריאלוב מיקי
 גלרון נורית

 יובל חנן
 כהן נתן

 לופטין לאה
 רודין אריק

 מצדה ולהקת
 מירן מילי

 רביץ יהודית
רפטר יוני ־

החסינות? תוסר הא□
)19 מעמוד (המשך

 ראשי על חריפה ביקורת :מתח השופט
אלדד. האזרח כלפי והתנהגותם העירייה
 פעל (אלדד) שהוא מאמין ״אני

הת ולא פזה, קיפוח הרגשת מתיר
ל היה שיבול לאסון לגרום כוון

 ״התרשמתי השופט, קכע היגרם,״
 למעשיו רקע ששימשה שהפרשה

 של הפרשה דהיינו הנאשם, של
 וצדלהפסקת־ רישון־כגייה אי־מתן
 ולהיבדק להיחקר ראוייה הבנייה,

 לא המוסמכים, השילטונות על־ידי
 האדמיניסטרטיבית, מהבחינה רק

 לגבי הפלילית, מהבחינה גם אלא
 כרכר...״ המעורבים האנשים
 מתחשבות מתוך :אלדד, על גזר משופט
 בפועל. מאסר ישנה של עונש בנסיבות,
 ה־ ׳אליקים עורך־דין !אלדד, של פרקליטו

 העליון, בית־המי׳שפט לפני עיירער יעצני,
בפועל. מאסר שנה לחצי הופחת והעונש

 אח העליון כית-יחמישפט שופטי
מ חריפים ביקורת דברי הוסיפו
נתנ בעיריית המתרחש על שלהם

 יואל השופטים קבעו היתר כין יה.
 עציוני: ומשה מני אליהו זוסמן,

 מעשים של השד שקיים ״...יוצא
העיר מהנדס במחלקת פליליים

 אומנם פרקליט-המדינה סגן ייה...
 ושלב* מתנהלת, שהחקירה מאשר
 של תלונותיו לברר הצורך מן אורה

המערער.״
 פתח לא איש ישונה: היא המציאות

נת ובעיריית השופט, כמיצווית בחקירה,
 ריצה אלדד דוב מאומה. השתנה לא יניה

 לעירו ושב מאסר, חודשי :ארבעה בפועל
העי נגד מאבקו את החריף הוא נתניה.
 מישרדיה, מול שביתות-ישבת ערך רייה,
 מעשי-שחית׳ות פורטו שבהם ,כרוזים חילק

 ציביו־ סערו! בכד ועורר פרנסי־העיר, של
המקו :בעיתונות רק ■בהדים שזכתה דית
!נתניה. של מית

 מילחמה להכריז הי׳תיה ואלדד שיל כוונתו
 מה !את ולחשוף נתניה, עיריית ׳ראשי על

 מצידם. ■פמעשי־שחיתות בעיניו שנראה
 על עיסו !תחתום שהעיריד, דרש גם הוא

שי :את לקבוע על־מנת סוררות, הסכם
ה מהפסקת לו המגיעים הפיצויים עור

בנייה.
 החריפים ההשמצה מכרוזי אחד
 סגן־ראש-העיר, כנגד כוון כיותר
 לא אך שהוכן ככרוז, רובין. כן־ציון
 של הווילה פרשת הועלתה פורסם,

 רו־ כנה שאותה סגן-ראש*העיריה,
 נשאל ככרוז עת. באותה לעצמו כין

הווי של מקורות־המימון על רובין
רכי של פרשה ועל המפוארת, לה

 על־ידי מיגרשים ארכעה שת
אישתו.

 בעיר, הכרוז את מפיץ שהחל לפני
 בן־ אל זה מכרוז אחד עותק אלדד שלח
 שידביק לרובין הבטיח הוא רובין. ציון

העי בניין קיר על זה מסוג כרוזים אלפי
טפטים״. ״כמו שיראה עד רייה,
 לח־ העיריה נאותה מכן לאחר קצר זמן

 יאחד שטד־סוררות. על אלדד עם יתום
 את יפסיק שאלדד היה הסוררות מתנאי

 העירייה. :ראשי נגד שלו מסע־ד,השמצות
 עורך־הדין נקבע מסודר הסכים, ׳אלדד

לנקין*. :אליהו הירושלמי
 שנה מזה המתנהלת הבוררות, במהלך

נח בשבועה, עדויות מאות נגבו וחצי,
 פרו־ העירייה, ישל רבים מיסמכים שפו

 ודיו- תוכניות־בנייה ישיבות, של טוקולים
 מיסמ־ ועדת-יסניין־ערים־מקומית. של ינים
 לא אמנם :אלדד. ילודי הגיעו אלה כים
 שנתגלו לעובדות פירסום לתת הוד, יכול
 יסמיק- ׳מפסיד היה ההסכם על-יפי שכן לו,
 זאת לעומת אך הבוררות. ואת כזר, רה
 על במ״שטרה להתלונן עליו נאסר לא

 לכאורה שי׳ש נראה הוד, שבהם מעשים
עשה. כך פליליות. לעבירות חשד
 לחוקר שיסה, לפני התלונה, הגיעה כד

בלהורן.

 של הווילה
ראש־העיר סגן

 סביב נסבו אלדד ישל חשדות יקר!ה
רובין. של הווילה /

 בנת־ עין־התכ׳לת בשכונת המייגרש את
־ קנה הווילה, לקיום עתידה שעליו נוח,  מ
 שייך היה הישבן המיגדש .1973 בשנת יבין

הקמת לצורך עדני. מנחם קבלן לאותו

 ספינת כמפקד בעבר ששימש מי *
 בחוף. וטובעה שהופגזה אלטילנה, האצ״ל,

ו.948ב־ תל־אביב

ה שכינו עם רובין התקשר לווולה השלד
 ש־ לווילה השלד בבניית החל וזה קבלן.

 אמור המקורית, התוכנית פי על שיטחה,
מרובעים. מטרים 420ב־ להסתכם היה

 הבנייה, הופסקה השלד הקמת לאחר
 קשיים :בגליל זה היה רובין טענת פי ועל

 לעלות צריך היה הווילה בניין כספיים.
ו ׳תקופה, אותה במחירי לירות כמיליון

הכולל. •המחיר כמחצית הוד, השלד מחיר
 רובין, ׳טענת פי על נמכר, 1974 במאי
 !ששונה עדני, לקבלן השלד עם המיגרש

 שני על וילה לעצמו ובינה התוכנית <את
 1975 שנת סוף עד הצמודים. המינרישים

 רובין. שם על עדיין רשום המיגרש היה
להת עדני מנחם ניכנס השנה ׳באפריל רק

׳שומ שעמדה אחרי שבנה, בווילה גורר
 היא הטיבעית ״ההנחה שנתיים. במשך מה

 מיס- ע־סקה התבצעה ועדני רובין שיבין
 ״אך בכתב-ד,תלונה, ׳נאמר סבירה,״ חרית

 זו הנחה נסתרת לעומק, אותה כשבודקים
נסיבתיות.״ עובדות כמד, על־ידי
השאר: בין
אינט כמייצג שימש רובין •

 הכרות (או עדני הקבלן שד רסים
ה בל ולאורך לפני שבשליטתו)

ה בניית אייטור יטלאחר תקופה
ב רובין העלה למשל, כך, ווילה.

 את כוועדה חוזר לדיון יוזמתו
 של הכלתי־חוקית תובנית-הכנייה

מסויימת. בחלקה עדני
 של בלתי־חוקי לאישור גרם רובין •1

 בייום חלקה באותה אלמיראד תכנית
ול לתיכינון בוועדת־ד,מישנה 27.12.73

בנייה.
 כהונתו כמסיגרת עסק, רוכין •

 לרכישת כמשא־ומתן בעירייה,
 ה- מאת העירייה עכור מישרדים

ו חסרי-היניון כתנאים עדני, קבלן
 המיקצועית לחוות־דעתם בניגוד

עורכי־דין. •טני של
•  המחוזית, לוועדה פנייה יזם רובין י

 קד אישור לשם נתניה, עיריית בהמלצת
 שטה־ ברחוב עדני, של לבניין נוספת מה
 שטח צריכה שהעירייה בטענה ,5 פר

נוסף. בנייה
 !שד,עירייה נטען בתלונה !אחר בסעיף

 וכופר־ מס־השבחד, עדני מהקבלן גבתה
עצו חריגות־בינייה עבור מוקטנים חניה
 סמילנסקי ירחוב רב־קומות בבניין מות

בנתניה. 13
 שתוכניות־ במישטרה בתלונה ׳נטען עוד

עק אושרו אלמיראז׳ חברית של הבנייה
 שבד, לבניין־ערים, בוועדת־והמישיסת רונית
 ׳שהמתכננים בתנאי ירק בחבר, רובין מכהן

דרי מסוייימות. תייכנון בדרישות יעמדו
 הן אך התוכנית, בשולי ■נכתבו אלה שות

 בוועדת־בניין- הדיון בעת במתכוון הועלו
 שנתמלאו ■בלי התוכנית אושרה ׳וכך ערים,
תנאים. אותם

ש הרי זה, בחשד אמת יש אם
תוכ זיון! של עבירה באן בוצעה

הבנייה. נית

הפסיכיאטר
האר המטה של החקירות יחדקת *ץ
 עדות שמסר אלדד, דוב יאת זימנה צי ■■•

 בלחורן המפקח עם קיים הוא מפורטת.
 מהן אחת שכל פגיישות, מעשרים יותר

 הוצגו החוקר לפני שעות. כחמש יארבה
 ותיכניות־סנייה עמודי־פרוטוקול עשרות
לרוב.
 אך מסובכת, היא שהחקירה ספק אין

 אינה בנייה בעיסקי :אלדד ישל הבנתו גם
בספק. מוטלת

ה־ שינת את כבר שעבר המוזר, האיש
׳וה השלושים ■שניות במשך היה לחייו, 65

 מיש- עם עלה הוא פועל־סניין. ארבעים
 מות ואחרי ,1932ב־ מרוסייה הגדולה פחתו
 שימת לאחר יחיד. למפרנס היד, אביו

 חי״ר. לקציר והיה לציד,״־ל התגייס בהגנה
 אך לנכה, והיד, נפצע במילחמת-ל,עצמאות

 ושירת לשירות-קבע התגייס זאת למדות
 ׳לקציני בבית־הספר סרן בדרגת כמדריך

 סודר ׳50,־ד בשנות שיחרורו, אזךי חי״ר.
 ושם נתניה, !בעיריית בנייה כפקח בעבודה

זה. בנושא הטכנית ■בקיאותו את רכש
 בסוף בעירייה מעבודתו יפרש אלדד

 היה יכול לא שלדבריו ■אחרי ,50ה־ שיניות
 שם. ש&שטד, השחיתות את ■עוד לשאת

ב יהלומים לוטש ׳והחל מכונה, קינה הוא
 ■כושרו על האיש שומר חיום עד ביתו.

לאו יומית ריצת־בוקר באמצעות הגופני
קילומטרים. 10 של ממוצע מסלול רך

אל ׳דוב יעל הפסיכיאטרית בחוותיהדעת
 בין נאמר מיישפטו, בעת שנמסרה דד,

יוה־ הנבדק של נוקשותו ״...עקב :היתד

1 ח4 ד ו ת ר ר, ז ,7̂91 ■ה


