
 עקריזעזת יעל לעמוד זזחזק ספנימי עורך
 למצבי־מתס פעם לא מגיע -הוא ■הצדק,
 □השגת והסר •תיסכול להרגשת קשים,
 משקיע והוא מוצדקות, לו הנראות מטרות
מוכ שהצדק1 אמונה מתוך רבים, סוסות

לנצח...״ רח
 השופט
זעס

 המיש־ בידי שנחקרת נוספת לזנה ךץ
•שביצ מיגרשים לעיסקת נוגעת טרה ■ •

רובין. ״כ0 של אשתו רובין, רינה עה
 לחוקרים, אלדד שמסר החומר פי על
 ארבעה ׳,72 ׳בשנת רובין •של אשתו קנתה

 למייש־ דיווחה לא היא בנתניה. מיגרשים
 עד זו עיסקה על רישום־ה,׳מקרקעין רד

 מכה הווילה פרשת כשהחלה ׳.74 שנת
 ה־ יאת רובין רונה מכרה ׳בנתניה, גלים

 בחמישים נמוך שהיה במחיר מיגרשים
 נקבע שהוא כפי דאז, השוק ממחיר אחוז

 החשיד אלדד, הטאבו. •של שמאי על־ידי
 אי- של עבירה כאן שיישנה בכך, אותה
 מחיר ושצויין כחוק, הקניה על דיווח
מם־שבח-מקרקעין. פחות לשלם כדי נמוך

 לחקור מקום שיש עוד טען אלדד
 כן־־ציון של •הכספיים •המקורות את

שסי■ ששניהם אשתו, ושל רובין

 שני חוקי. הותר •בלא קומות שלוש יהיו
 רובין בן־ציון נתניה, עיריית ראש סגני
 לקפלן הבטיחו (•מערך), אנזילביץ •ודוד
 תעמוד לחוק, בניגוד יבנה, הוא שאם

 י״נזק. •אם אותו תפצה •ואף לצידו, •העירייה
 פנייה של במסווה •נערכה העיסיקה כל

צעירים. לזוגות
 רשיון, ללא דירות 24 בנה גרינפוים

פיצ העירייה גרועה. באיכות היו ובנייניו
ב קומת־הקרקע קניית על־ידי •אותו תה

מופרז. מחיר
 את תבעה מחוזית בניין־ערים ועדת

 הינתניי־ ושופט־השליום למישפט, גרינבוים
 35 של לקנס אותו דן •סגלסון אריה תי

 ציווה וכן למאסר־ע׳ל-תנאי לידות, אלף
החריגות. הדירות את להרוס  ״נתגלו :סגלסון קבע היתר כין

 עליהם לפסוח אוכל שלא דברים לי
ומדהי הם חמורים כה שכן עוד,
 היתה נתניה עיריית יחד. גם מים

מפירי־החוק.״ עם אחד בסוד
 הקבלן של דינו גם •נגזר שעבר ■בשבוע

 שבו בנתניה, בית־המישפט עדני. מנחם
 •שב־ אלנזיואז׳ •וחברת עדני לדין הועמדו
 ש־ קבע בלתי-חוקית, בנייה על ובעלותו,

נת עיריית של וועדת-יבנייךערים-מקומי.ת
•וה הנאשמים, עם אחד בסוד היתה ניה

לפיתחה. •גם רובץ אשם
אישרה הוועדה כי מאמין ״אינני

ש11ר׳1יזוו 1ייי1

עדני בניין ליד אלדד מתלונן
? מכוונת יד היתה האם

שי רובין נמוכות. כמשכורות רים
 ל־ עד תיכון ככית־ספר כמורה מש

 של בבחירות לעירייה היכנסו
 גכית-ספר מורה היא אייטתו .1969

יסודי.
 החוקרים כידי הצטברו בינתיים

 סיפקו שאותם נוספים, חשדות
 פיס■ שני אלה היו כתי־המישפט.

 של ענייניהם נידונו שבהם קי־דין,
ל בניגוד שכנו נתניתיים, קבלנים

חוק.
 את •להכיר יש המדובר, במד, להבין כדי
 כאשר ■תוכני׳וה-הפנייה. אישור תהליך
 סורגת שאינה •תוכנית־ביייה קבלן מגיש

התוכ עוברת •העירונית, המייתאר מתוכנית
 בוועדת־מי׳שנה וענייני מוקדם דיון נית

 התוכנית זוכה אם חברים. שיבער, הסונה
 לישיבתה מובאת היא עקרוני, באישור

 •את הכוללת המקומית, •ועדת־הבניין של
•שה במיקרה סועצת־העי׳ר. חברי 15 סל

 חיי־ מת׳וכנית־בניין־העיר, חורגת תוכנית
 את •להעביר •המקומית •ועדת־הפניין יבת

 של מחוזית פניין־עריט •לוועדת התיק
 מסוייגות החלטותיה שגם הפנים, מישרד

לא־מעטים. בסייגים
 במיקרים נהגה נתניה עיריית

ואיש זה, תהליך על לוותר רכים
 מ■ חריגות לא-מעטים לקבלנים רה

 ללא העירונית, תוכניחרהמיתאר
כ המחוזית. הוועדה של אישורה

המחו הוועדה הגישה מיקרים שני
 ;תני• קבלנים •נגד מישפטים זית

עוב נתגלו וככית־הסישפט תיים,
מוזרות. דות

 עולים, שיכון סברת של אחד במיקרה
 ניבנו גרינבוים, יחזקאל לקבלן השייכת

מהם אחד שבכל רבי־קומות, •בניינים שני

 ה- השופט קבע טעות,״ מתוך זאת
 ומשוכנע אני בטוח ״שכן נתנייתי,
 ועדה שאותה כיותר רב שיכנוע
 לכנות אסור ומה מותר מה יודעת
 אני רוצה המיתאר. תוכנית על-פי

 הוועדה, של בכבודה מאד להיזהר
 את הנייר על אעלה לא כן ועל

 הגורם להיות יכול מה על דעתי,
ש לקבלנים רישיונות־בנייה למתן

•החוק.״ כמיסגרת לא
 2500 של קנם עדני על ה׳טי׳ל •השופט

 שבבעלותו אלמיראז׳ חברת ׳ועל לירות,
לירות. •אלף 80 של קנס

 שהעלה הכבדים, החשדות שגם •אלא
 סנ״ה, לחוקרי הועילו •לא שופט־השלום,

ב •ושותיפוו רובין בן־ציון נגד שחקירתם
 גם מיתלוגנים הם באפילה. מגששת עירייה

מי מאפשר שאינו •באמצעים, מחסור על
הכי. בלאו המסובכת החקירה, צוי

 לחשדות, בסים אין או יש אם
 לידי להגיע המישטרה תצליח ואם

 אחד דבר — לא או החקירה מיצוי
 של המוחלטת התכחשותו ברור:
ה כל אינה עליו לפירסום רובין
אמת.

 רובין בן־ציון סבר-׳הכנסת תגובת את
 השבועיים במשך לקבל היה •ניתן •לא

 בינו לקשר סירבה מזכירתו האחרונים.
בתי פעם בכל הזה. העולם כתב ילבין
 את למסור סירבה אף המזכירה ׳אחר. רוץ

 •ומספר רובין, של הפרטי הטלפון מספר
 •את ביקש הזיה העולם מי׳שרד־ה׳תקשודת.

 במרכזיית ׳לקבלו ׳ניתן •ולא חסוי הינו •זה
•לה על־סנת ,מצורו להתקשר רובין ח״ב
 לפירסום עד •אך •נגדו, ההאשמות על גיב

הגיב. •ולא לבקשה •נענה לא הוא הכתבה
■ קוד עופי

ו אזרח. ח דו ר א חי ״ו כו  ז
ת ע ה ב ר י ק ר ח צ ע מ ו

חקירה בעת והאזרח האדם זכויות הפרת של המקרים ריבוי לנוכח
הרחב הציבור לידיעת והאזרח האדם לזכויות הליגה כאן מביאה ומעצר,

נקרא הוא כאשר אזרח כל של בחוק המעוגנות הבסיסיות הזכויות את
למעצר: מובא או לחקירה

 לראות לדרוש זכותך — בביתך חיפוש לערוך מבקשת המשטרה אם ¥
 העורך השוטר של שמו עליו מצויין כאשר כחוק, חתום חיפוש צו

מחפשים; ומה החיפוש עריכת מועד החיפוש, את
ללכת; חייב אינך — במשטרה ל״בירור״ נקרא אתה אם +
 דאג אולם ללכת, חייב אתה — במשטרה לחקירה נקרא אתה אם ¥

שלך; ולעורך־הדין משפחתך לבני כך על להודיע
 חוקי, במעצר עצור אתה האם לדעת, לדרוש זכותך החקירה בעת +

אותך; מאשימים ובמה
 למשפחתך, מעצרך על שיודיעו לדרוש זכותך והמעצר החקירה בעת *

 לחתום לדרוש זכותך שלך; עורך־הדין עם שתיפגש לדרוש זכותך
;שלך לעורך־דין יפוי-כוח טופס על

 רוצה שאתה ולציין עדות למסור ולא לשתוק זכותך החקירה בעת *
:בבית־המשפט רק עדות למסור

 הודעה״, ״כל וידוי״, ״כל מלה״, ״כל זכור: והמעצר החקירה בעת *
בעל־ רשומים, שיחה״, ״כל הודאה״, ״כל הצהרה״, ״כל עדות״, ״כל
;נגדך לשמש עלולים בידיעתך, שלא או בידיעתך מוקלטים, או פה

 שכל ולהזהירך, אותך מאשימים במה לך לומר המשטרה חובת לכן,
;בבית־המשפט הוכחה לשמש עלול תאמר, אשר דבר

 תתן אל וכאזרח; כאדם כבודך על שמור והמעצר החקירה בעת ¥
 את ,חוקריך הם מי זכור ;אותך שיכו בך, שיתעללו אותך, שישפילו

 לזהותם להזדקק עשוי אתה ;זהותם את כינויים, את שמם, את מראם,
 בלתי- בצורה הודאה ממך לסחוט ינסו או זכויותיך את שיפרו במקרה
;מכות או איומים על־ידי חוקית,

 מפיך שנרשמה כפי עדותך את בעיון קרא — עדות לתת הסכמת אם •*
 כתוב שאמנם שווידאת לאחר ורק שולט, אתה בה בשפה ונכתבה

 אם ;עדותך על חתום אז דק — אחר דבר כל •ולא אמרת שאתה מה
 באופן שיימחק כך על עמוד — אמרת שלא משהו כוללת העדות

 זכות ;החקירה בעת לשתוק הזכות את לך נותן החוק כי זכור, ;ברור
 הישג מהווה והיא ישראל במדינת המשפט במסורת מקודשת השתיקה
ושררה; שרירות־לב מפני האזרח על להגן הבא חשוב דמוקרטי

 רגוע, באופן והתנהג קור־רוח על שמור — והמעצר החקירה בעת .*
בך; מתגרים אם גם

 דרוש — שעות 48 מעל במעצר אותך מחזיקה שהמשטרה במקרה ¥
 לדרוש :זכור השופט, בפני תובא כאשר ;שופט בפני אותך שיביאו

 עמך שאירע דבר כל לשופט ולספר נוכח, יהיה שלך שהעורך־דין
 ספר — הוכית אם לחץ, עליך הופעל אם עליך, איימו אם ;במעצר

 בדיקה לעבור בקש בפרוטוקול, זאת שירשום ממנו בקש לשופט, זאת
 להתלונן זכותך את ממך ימנעו ששוטרים תתן אל מייד; רפואית
 שתובא אימת כל ;במעצר עמך שאירע דבר כל על השופט באוזני

במעצר. עמך שאירע מה על לו ספר שופט, בפני

שאתה הדבר פירוש אין נעצרת, אם לחקירה, נקראת אם זכור:
זכויותיך. על עמוד — החוק על־ידי מוגן •ושאינך אזרחיות זכויות משולל
זכאי. הנך בית־המשפט, על־ידי הורשעת לא עוד כל זכור:

והאזרח האדם לזכויות הליגה
14192 ת״ד תל־אכיב, 1978 אוגוסט
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 הצלחות של חדש מלאי הגיע

״רובקס״ של הנפלאות

לח״ד טרמפ תן

״מוו־דה״ ״״
 מורלה של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזוהרד


