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לקבל חריגים איישורי־בנייה זאת תמורת

נים.
 של אחיו דירת פרשת היא אחרת פרשה

 המישט״ טענת על־פי ברמלה. אבו־חצירא
 הנאה טובת שקיבלו קבלנים, ניתנו רה,

 במחיר דירה אבו־חצירא, העיר מראש
השר. של לאחיו מוזל

 בדקתם שאתם יודע ״אני אבו־חצירא:
 אלא שלי, האח רק שלא יודעים ואתם

הקבל עם ■חתמו בניין באותו הדיירים כל
 נמוך סכום נקוב היה שבהם חוזים על נים

 עבירה אולי זאת הקנייה. מערך יותר
 רוצים אתם מה אבל מס־ההכנסה, מבחינת

 תפסיד ■שהמדינה מוכנים אתם י ממני
 עבירות־ מגלים כבר שאתם אחרי כסף
 עדי־מדינה להיות יסכימו האנשים אם מס,

 קשר כל אין ■לי ככה. תמשיכו אז נגדי,
שטויות.״ הכל זה לעניין.

 אבו- בפני מציג ליבנה בצלאל
 מיסמכים, של ארוכה שורה חצירא

חתימ ללא ואחרים חיתים הוא חלקם על
 ואישים דת מוסדות קיבלו לפיהם תו,

הבחי ערב ממישרד־הדתות כספים דתיים

 לגבי המקומיות. לרשויות האחרונות רות
 לגבי הסבר. לאבו־חצירא יש אחד מיסמך
 חתום ״אני משיב: הוא המיסמכים מרבית

 כל זוכר לא אני מיסמכים. אלפי על
 למישרד לחזור מוכן אני ומיקרה. מיקרה
דבר.״ כל ולבדוק
 מתחמק.״ אתה השר, ״אדוני זיגל:

עו לא אני כזה ״לסיגנון אבו־חצירא:
נד,.״

 תורה אגודת לפרשת עברו השאלות
ה המועצה ראש ממונה שעליה מציון,
 הנמצא לדמי, אשר במפשדת־ציון, דתית
 מצוייד אבו־חצירא היה כאן במעצר. עתה

 בנקים חשבונות הוציא הוא במיסמכים.
 1,5 של גודל (בסדר שהכסף צויין בהם

ל צמח ואף בבנק הופקד לירות) מיליון
עוס ״אתם לירות. מיליון 1,8כ־ של סכום
 כשזה לזיגל השר אמר בשטויות,״ קים
 מהחשבון הוציא לזימי ״אבל לו: אמר
 ומוניות.״ למיסעדות כסף קצת

 אבו־ ברוך פרשת על לדבר דגל כשהחל
 עונש עתה המרצה השר של דודו חצירא,

אבו־חצירא, השיב ישנים, חמש של מאסר

בנו שאלותיו את סיים שזיגל לפני עוד
 רוצה לא אני אבו־חצירא ברוך ״על שא:

 מושחת. שהוא קבע בית־מישפט לדבר.
אובייק הייתם אם בי. להתנקם רוצה הוא

הדב בעצמכם. בזד, מודים הייתם טיבים
 לא זה רציני. לא זה אומר שהוא רים

 זה כזה. איש על להסתמך שלכם לכבוד
 גוטליב.״ כמו הדבר אויתו

 זאת...״ בכל ״אבל :זיגל
 שום על עונה לא ״אני אבו־חצירא:

אליו.״ בקשר שאלה
 ב־ אבו־חצירא את להציף המשיך זיגל

בשבו הוחרמו ככולם שרובם מיסמכים,
 פקודות ממישרד־הדתות. האחרונים עות

פת השר, התום עליהם מיכתבים חשבון,
 המיסנד מרבית לגבי ׳והוראות־קופה. קים
 יכול ■לא ״אני אבו־חצירא: השיב כים

 לבדוק צריך אני דבר. כל בעל-פה לזכור
 מלאים הסברים לכם אתן אז זרק במיישרד

דבר.״ כל על
 דו״ח לגבי אבו־חצירא את שאל זיגל

 שמעון מישרד־הדתזת, מבקר של הביקורת
לפרטים, להיכנס סירב אבדחצירא יולים.

אפו־דוצירא ושר גלאט ח״כ
טכניקה

 גוטליב שאל שיחה באותה ברשמקול.
 על לן שסיפרתי זוכר ״אתה :גלאט את

 (אבו־חצירא)?״ לאהרון שהעברתי השוחד
טת תשובתו קל מו :היתה גלאס של ה

״כן•״
 זו. לשיחה הסברים מגלאס ביקש זיגל

 ״לפני פשוט. נראה גלאט של ההסבר
 גוטליב. איתי שוחח בערך חודשים שישה

ם על סיפור אז לי סיפר הוא  שהוא כספי
ת ציין לא הוא גבאי. למשה העביר  א

 להבין יכולתי אבל אבו״חצירא, של שמו
 ל- הגיעו שהכספים היא שלו שהגירסה

 הזה. לסיפור האמנתי לא אבו״חצירא.
 עליו סיפרתי לא בעיני. שטות היתה זו

 לי נראה לא פשוט זה לאבו״חצירא. גם
 ליפל פרשת לפני היה זה כל חשוב.

אבו־חצירא. נגד החקירה והתחל
 שהיתה בשיחה לגוטליב, ״כשעניתי

 אני אם השאלה על שבועות, שישה לפני
ת זוכר  היתה לא לי, סיפר שהוא מה א
ת כל בכן חסו תיי אמת ה  הדברים, של ל

ת לי סיפר שהוא אישור אלא הסיפור.״ א
 אינה גלאס של כזו עדות לכאורה

 טוען זיגל אולם שר״הדתות. את מפלילה
 העובדה לדעתו, ביותר. משמעותית שהיא

 את ידעו לאבו־חצירא המקורבים שחוגים
 חצי לפני עוד גוטליב של השוחד סיפור
תרת שנה, ת את סו ח המרכז הטענות א

 כולה הפרשה כאילו אבו־חצירא, של יות
 והשמצות וחבריו ליפל של התנכלות היא

 אבו- בין הקרע ליפל. חוגי של זדוניות
 ארעו ליפל של ופיטוריו לליפל חצירא
גלאס. — גוטליב שיחת אחרי הרבה

 במסיבת״העיתונ- טען שגלאס למרות
 אבו־ את להפליל בעדותו שאיו שלו אים

 ששר־הדתות טעו שהוא ולמרות חצירא,
ה מקורבי טוענים שלו, קרוב חבר הוא
חס שיש שר לגלאס. רבה בחשדנות להתיי

 ב- בגד שגלאס הטוענים ביניהם יש
ם וכי אבו״חצירא ש שהעדות חשש קיי

 שסיפר מזו שונה במישטרה מסר הוא
ל יכול לדבריהם, במסיבת״העיתונאים.

 ניסיון היתה שמסיבת״העיתונאים היות
 בה לעת אליבי לעצמו ליצור גלאס של

ת, עדותו תתגלה  מטעמים וזאת האמיתי
פנים־מיפלגתיים.

 שהידיד טוענים אבו-חצירא מקורבי
 שר״הדתות עם התקשר ולא בא לא גלאס
כי טוען, גלאס הפרשה. החלה מאז

ידידות של

כ לפני אבו-חצירא עם בטלפון שוחח
 שהיו אלה, שניים לגבי שבועות. שלושה
ם מדי כמעט נפגשים שוחחים ביומו יו  ומ
נכו אם גם ביום, פעמים כמה בטלפון

ה שהחתול נראה גלאט, של גירסתו נה
ביניהם. ניצב עדיין שחור

 אפילו כי טוענים, אבו״חצירא מקורבי
 או לבוא גלאס טרח לא ראש־השנה ערב

 גלאס, של אשתו רק ולברכו. לשר לטלפן
ת ערב באה ברכה,  למישרד־הדתות סוכו

ת בשמה לברך כדי אבו־חצירא. א

מפור שאלות בפניו הציג ■שזיגל למרות
 כשר, שלי התקופה לפני ״זה :לגמרי טות
 שלי, התקופה מתחילת דברים יש ואם

 היה הוא ליפל, ישראל מר את תשאלו
אח ומינכ״ל למישרד שהגעתי לפני מנכ״ל

 ׳אותו,״ מכירים בטח אתם שהגעתי. רי
 המישטרה. לקציני עקיצה שלח הוא

 גילאס...״ דויד לח״יב ״בקשר זיגל:
 פוליטי. אדם הוא ״גלאס :אבו־זזצירא

 שום על הזאת בחקירה עונה לא אני
 פוליטים.״ לאנשים הנוגעת שאלה

הפולי לצד נוגעת לא ״השאלה זיגל:
טי...״

 שום על עונה לא ״אני אבדחצירא:
 גלאס.״ לח״ב שנוגע דבר

 קרתי יחזקאל .6.30.כבר היתד, השעה
 שתיתן אמרת ״אתה החקירה: את מסכם

 לתשובות. נמתין אנחנו לגביהם. זוכר לא
 בפגישה יטעם יש אם יודעים לא אנחנו

 תשובות שנקבל אחרי כן, אולי נוספת.
נוס ■לפגישה מקום שיש נחליט אם ממך.
 בטלפון״ אליך נתקשר פת,

(ב בטלפון. תזדהו ״אבל אבו־חצירא:
ל זיגל ביקש בהן הפעמים לאחת רמזו

ה של שם־בדוי ומסר בטלפון איתו שוחח
 ונקבע.״ איתי תתקשרו מטלפן).

 מאושש היה מהחקירה שיצא אבו־חצירא
 מיהר הוא אליה. שנכנס מאבו־חצירא יותר

 לקומה מיהרו הקצינים ושלושת ללישב׳תו
 להמתין מבלי הבניין(ברגל, של החמישית
 המישט־ מפכ״ל את לפגוש כדי למעלית)

 ב־ שהמתין שפיר, הרצל רב־יניצב רה,
מהחקירה. לדין־וחשבון ליישכתו

 שונות אבו־חצירא של החקירה מסקנות
 הקצינים שני לדעת המישטרה. של מאלה

 שאבו־ ספק אין ודגל, קרתי הבכירים,
שא על רק ענה ״הוא התחמק. חצירא

 הנראה שכפי חשובים, לא בנושאים לות
 המקורב קצין אמר בהם,״ אשם לא הוא

 ולגבי האמיתיים הדברים ״לגבי לזיגל.
 הוא אבדחצירא וברוך גוטליב פרשות

 ולא לאנשים התייחס הוא להשיב. סירב
 היא זיגל של ההתרשמות שלהם. ׳לטענות

אשם. הוא האלה שבדברים
 למיסמכים להתייחס שלא שלו, ״השיטה

 יכול לא שהוא ולטעון בפניו, שהצגנו
 על חתימתו נסיבות ואת מיסמך כל לזכור

הנתמ •מיסמכים יש מחשידה. מיסמך, כל
 יכול אחד כל אשר אחרים, במיסמבים כים

 זוכר, לא שאבו־חצירא זה אותם. להבין
 אשם.״ באמת שהוא מראה

 דין- ממנו שקיבלו אבדחצירא, מקורבי
 לרווחה. גשמו החקירה מהלך על וחשבון
 הכדורים כל את המישטרה ירתה לדעתם

 בדיוק אבו־יחצירא יודע עכשיו שבאשפתה.
 כל לד, אין ולדעתו ינגדו למישטרה יש מה

 מה משום יחליט יאם ״גם נוסף. חומר
 מקום שיש לממשלה המישפטי היועץ

 אחד אמר השר,״ נגד כתב-אישום להגשת
 לא ״ועדת־הכנסת אבדחצירא ממקורבי

 את תסיר ולא כאילה קלושות טענות תקבל
חסינותו.״
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