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 שאינה בפרשה מהסתבכות הראשי הרב
לכבודו. יאה

 לא אז שנפלה ההחלטה כי נראה אולם
 רק אלא העיסקה, את לבטל החלטה היתה

 שני הציבורי. הזעם יעבור עד לדחותה
 הרב, ולישכת מישרד־האוצר הצדדים,
 כי להם נראה וכאשר שנה כחצי המתינו

 הדירה, לפרשת יותר לב שם אינו איש
 שומרים כשהם בהחבא, העיסקה את ערכו

לירות. אלף 600 הישן: המחיר על
 הרב על־ידי הדירה קניית בפרשת אולם
 המאפשרת התקנה נוספת. שערוריה טמונה

 השרד דירת כי קובעת, הדירה קניית את
 דירה אותה לרוכש אין אם רק תי?כר,
 דירת נמצאת שבה עיר באותה אחרת,
 של פירושה יוסף עובדיה לגבי השרד.
 דירה לו שתהיה שאסור היא זו תקנה

 יש הראשי לרב אולם בירושלים. נוספת
 ברחוב נוספות, דירות שתי בירושלים

 הדירות שתי תל־ארזה. בשכונת 8 אלקנה
 כמו יוקרתי באיזור אומנם נמצאות אינן

 את שהרסו אחרי אולם ז׳בוטינסקי, רחוב
 אחת דירה אותן והפכו ביניהן הקירות
 כאשר מכובד. מישכן מהוות הן גדולה,
 אין כי להצהיר יוסף עובדיה הרב נתבקש

 היסס לא הוא נוספת, דירה בירושלים לו
 התגלו כאשר אחר־כך, רק כן. לעשות
 הנוספות, הדירות שתי הזה העולם על־ידי

 אלא שלו, אינן הן כי יוסף הרב טען
< בניו. של

 יוסף עובדיה שם על רשומות הדירות
 עובדיה ״הרב כתוב: מהן אחת דלת ועל

הראשודלציוף. — יוסף
השכנים
מתלוננים

 שאל שעבר ספטמבר כחודש אשר ך*
 של לשכתו וראש דוברו את הזה העולם ~
המהל־ כל את עבורו שעשה מי יוסף, הרב

 של המחוברות הדירות שתיהישנות הדירות
 ברחוב יוסף עובדיה הרב

 עובדיה לרב שייכות הדירות בירושלים. תל־ארזה בשכונת אלקנה
שעל השלט גס לבניו. שייכות שהן טוען שהוא למרות יוסף,

 לציון״. הראשון יוסף עובדיה ״הרב מתגורר שס כי מציין הדלת
 וזאת בירושלים, דירה לו אין כי הרב הצהיר זו עובדה למרות

 בשתי הרב מחזיק היום עד אפסי. במחיר השרד בדירת לזכות כדי
דירות־שרד. רכישת לגבי לתקנות, המנוגד דבר אלה, דירות

וקיבל דירה לו איןנ׳ הצהיר הסנדד׳ הראשי הרב
ריחה 2 עור לו שיש לגדות - גזולה זירה מהמדינה מתנה

 שולם אם ענתבי, דני הדירה, לקניית כים
 אחרי האיש אמר החוזה, נחתם ואם הכסף

 כבר הכסף ״את :לדבריו הרב עם ששוחח
יש חוזה. עימי נחתם לא אבל שילמתי,

 עתה מהרב.״ הדירה את יקחו שעוד סכנה
 אמת. היתד, לא זו בהצהרה גם כי מתברר

 כשלושה לפני רק הכסף את שילם הרב
בחודש כבר נחתם עימו החוזה שבועות.

 סעיף היה ובחוזה שעברה, בשנה פברואר
 אלף 600 את לשלם מהרב דרש אשר

 יבוטל. אחרת יום, 60 תוך הלידות
הכל מכחיש ענתבי, הרב, של דוברו

 את ושילם בהסכם הרב עמד לדבריו מכל.
 פברואר מחודש היום 60 בתוך הסכום

 ומישרד־ ישראל מקרקעי מינהל .1978
 את שילם הרב אחרת: יודעים האוצר
 היה לא ענתבי לדברי עתה. רק הסכום
 אלף 600 מאשר יותר לשלם הרב צריך

 הדירה ערך שלדעתו משום וזאת לירות
 אלף 600 רק ההסכם חתימת בעת היה

 יפרוץ בירושלים דירות מתווך כל לירות.
זו. הערכה למשמע פרוע בצחוק

 נוספות. טענות יוסף עובדיה לרב אולם
 אחד־ מתוך ״חמישה בשמו: אומר דוברו
 בדירה עימו מתגוררים הרב של בניו עשר

 יכלה המדינה החדרים. ארבעת בת הקטנה
 מאלה יותר נוחים תנאים הראשי לרב לתת

לו.״ מעניקה שהיא
 פרשת היא בדירה הקשורה אחרת פרשה

 בתוך יוסף עובדיה הרב שהקים בית־הכנסת
 דתיים אנשים ביניהם הבית, שכני דירתו.
ב הקים שהרב כך על מתלוננים רבים,
 הבאים והאנשים בית־כנסת, שלו דירה

מנו את מפריעים שבת מדי בו להתפלל
 ברסלבסקי, מישפחת ביניהם השכנים, חתם.
 המישפטי היועץ מעוזרי אחד של הוריו

 להתלונן איימו בר־סלע, יורם לממשלה,
 של בית־הכנסת על ובמישטרה בעיריה

מנוחתם. את המפריע הספרדי, הראשי הרב
 הבית דיירי בישיבת בעצמו הופיע הרב

 זמני. הוא שלי ״בית־הכנסת להם: ואמר
 רחוב במורד בית־כנסת לבנות מתכוון אני

ה בקניית בעיה לי יש אבל ז׳בוטינסקי,
 כמה לי יש כסף. של בעיה לי אין קרקע.
הקרקע.״ עם לגמור צריך רק רוצה, שאני

 הרב של ביתו מול שוכנעו. לא הדיירים
 של הראשי הספרדי בית־הכנסת שוכן

 עם רב יוסף עובדיה הרב אולם ירושלים,
 אותו. מחרים והוא זה בית־כנסת גבאי

 מתכוונים אינם דתיים, שמרביתם הדיירים,
 אך השבת, את לחלל או הפגנות לערוך

 בית- יבוטל לא שאם לרב הודיעו הם
 יפנו הם החודש, סוף עד שלו הכנסת

מישפטיות. לערכאות
 כסף די ברשותו שיש הראשי, הרב אך

 היה ושלא פרטי, בית־כנסת להקים כדי
 הריאלי המחיר את למדינה לשלם כסף לו

 ולא במילחמה, להמשיך החליט דירתו׳ של
פרטי. בית־כנסת דירתו הפיכת על לוותר

השוד דירת
דירות
לירות
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 יוסף עובדיה הרב שרכש הדירה
ה־ ממינהל שבועות שלושה לפני

 אלף 600 של סכום תמורת שבמישרד־האוצר הממשלתי
שכונת היקרות, השכונות באחת הנמצאת הדירה, בלבד.

 — זה בגודל דירה עולה שבשכונה, 36 דבוטינסקי ברחוב טלביה.
 למרות אולם לירות. מיליוני כשלושה מרובעים, מטרים 130

 תלונות לרב יש עדיין מערכה, חמישית השווה בסכום בדירה שזכה
יותר. מרווחת דירה לו לתת היתה חייבת המדינה כי טוען והוא


