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 המ־ מעלדת־תרשיחא מתושבי מה *1ך
 עתה שנים. שלוש מזה לכך תינו

אנחת־רווחה. נאנחו הם
 הי ביקשה שבו מישםטי, דית במהלך

 ראש־ סגני שני את לעצור מישטיה
 שתיקו הודיעה היא מקומי, וקבלן המועצה

 הועבר בוחבוט, שלמה ראש־המועצה, של
 בצירוף לממשלה, המישפטי היועץ לידי

 הם־. על־ידי שהוכן כתב־האישום טיוטת
רקליטות.
 מיהר עולה, צפוני עסקן בוחבוט. שלמה

 של עלילה שזוהי עיתונאים באחני לטעון
 אך מודאג. אינו והוא פוליטיים, .יריבים
עסק. לו יש מי עם כנראה שכח בוחבוט
 המועצה מחברי חמישה פגו 1980 במרץ

 תת־ניצב אל החברים, 11 בת המקומית,
ב חקירות־הונאה י ממחלקת זיגל, בנימין

 של ממלא־מקומו מימון, משה הארצי. מטה
 פציל דאול, מועין המועצה וחברי בוחבוט,
 'הגישו יאסידו, ושלום שטרן בני דקואר,

 עדויות צירפו שאליה תלונה, בוחבוט נגד
 עדי- של המקום, חושבי של ותצהירים

 התצהירים כל עובדי־המועצה. ושל ראייה
לבוחבוט. הקשור מפליל במידע עסקו

 של מעודכנת רשימה צירפו המתלוננים
חסי יקבלו אם ידברו שלדעתם עובדים,

אל' דווקא לפנות שהחליטו והסבירו נות,

 את ביצעתי הג״א. של מחסן־החירום תוך
העבודה.״

ל פרטי קבלן הוא שלה שהבוס הוכיחה
ב השתמש והוא בקריות, בנייה עבודות

 למטרותיו המועצה של ובחומרים ציוד
 בנייה עבודות ביצע ששם־טוב ״בעת הוא.

 במועצה מעבודתו נעדר היה הוא בקריות,
 למשך ולפעמים שלם, יום למשך לפעמים
הי מעבודה ההיעדרות יום־עבודה. מחצית

 בעת בשבוע, חמישי בימי בדרך־כלל תד.
למועצה.״ מחוץ שהה שבוחבוט
סיפ בעירייה, מזכירה אלמליח ז׳קלין

 המקומית במועצה תפקידי ״בתוקף רה:
ל באשר פרטים לי וידועים לי מוכרים
 בכלים ראש־המועצה ישל •ושימוש חריגות

פרטיים. לצרכים המועצה ובמכוניות
 העביר נובמבר בחודש כי יודעת ״אני

 גנרטור- את סוויסה, גי המועצה, מחסנאי
ל ממחסן־המועצה המועצה של החירום

 גומס, סטיב ראש-המועצה של הבנייה אתר
 הפרוז׳ק- את גם העבירו הגנרטור עם יחד

 להפעלתו. הדרושים וכל'האבזרים טורים
 גומם, סטיב המועצה חשמלאי כי יודע אני

הע ואחר־כך להפעלה הגנרטור את הכין
 לצורך שימש הגנרטור לסוויסה. אותו ביר

ב ראש־המועצה של אתר־הבנייה תאורת
ובלילות.' החשוכות אחר־הצהרים שעות

 גערות, ואש־מועצח
 את ענו שננו
 רב״׳ היינוד, המעון,

במישטוה !תעו ותמי״,

 שותו עינו האס
 את ניצו מעניו,

 ועונדיה, המועצה ונוש
חמתלוננים? את וניטו

 וחול, חצץ מלט, כמו ״חוסרי־הבניה,
ממח נלקח המלט מחומרי־המועצה. נלקחו

 המד ממיגרש האחרים וחומרי־הבנייה סן
המו עובדי על-ידי נעשתה ההובלה עצה.
הוב גם וכך המועצה, של וטרקטור עצה
 העבודה הקיר־התומך. לבניית האבן לת

 אחרים קירות־תומכים בניית וכן הזאת
 ללא נעשו על־ידי, שבוצעו בתרשיחא,

 מראש- הוראה סמך על רק תוכניות,
 את שביצעתי לאחר מסגנו. או המועצה
 הוא בדאווי מוחמד כי לי נודע העבודה

 ראש-המועצה, של הווילה את הבונה קבלן
בוחבוט.״
נו- פרט בתצהירו סיפר שנאתי מוחמד

 אוחנה, יעקב עלי, הממונה הישיר העבודה
 מסויימת. עבודה בביצוע אליו להצטרף

 בכלי-עבודה מצויירים כשאנו איתו יצאתי
 חיתוך מכונת כולל המקומית, המועצה של

 הבנייה לאתר אחרים, וחומרים אלקטרודות
 בעבר כשעתיים עסקנו שם בוחבוט. של
 בארגז־ אטימת־פרצות לצורך ריתוך דות

 הבנייה באתר פרטי מחסן ששימש משאית,
 בעת נוכח הייתי אני ראש־המועצה. של

 שלי ממנהל־העבודה ביקש בוחבוט שמר
האלה. העבודות את לבצע

 טרנזיט, שטנדר בעת נוכח הייתי ״אני
 מחסן בתוך חנה בוחבוט, של לאחיו השייך

ראיתי הרגילות. העבודה בשעות המועצה

מי משה המועצה חברהחושף
 בעבר לסיעה חברו מון,

 ניהול דרך את שחשף ראש־המועצה, של
בוחבוט. שלמה על־ידי המקומית המועצה

 ממני ביקש 1979 דצמבר ״בחודש סף:
 לבוא אגף־התחזוקה, מנהל שם־טוב, מואיז

 את בוחבוט בונה שעליו במעלות למיגרש
 בטון חגורת ביציקת לעבוד כדי ביתו
 שלי. העבודה שעות במיסגרת הנבנה, בבית

 עבדו שבמקומי לי וידוע לכך, סירבתי אני
 פועלים בוחבוט של הבטון חגורת ביציקת
 המועצה.״ של אחרים

 סיפר עוקבי, שם־טוב במועצה מסגר
כללית שביתה ״כשפרצה :בתצהירו

 כספים אי־העברת עקב המקומית, במועצה
מנהל- על־ידי נתבקשתי ממישרד־הפנים,

 אמבטיות הקרמיקה, את בטנדר שהעמיסו
 לבוחבום. השייכים אחרים סניטריים וכלים
 בטנדר הכלים את העמיסו המועצה עובדי

ראש־הסועצה. של אחיו של

 על-ידי התבקשתי 1979 אפריל ״בחודש
 ריתוך עבודות לבצע מע״ץ מחלקת מנהל

 הג״א. של שער־מחסן־החירום לתיקון
 הכלים בכל מצוייד כשאני למקום הגעתי

 שם זו. מעין עבודה לביצוע הדרושים
 משאית על־ידי ניזוק השער כי לי הוברר

ב־ לבוחבוט, השייך ברזל־בניין, שפרקה

ה החיפאי הפרקליטהדוחף
ן דקואר, עמאד צעיר  ג

מי שי ר שפטי מהמיממד הירפה שלא ת  המי
זמיר. ליצחק הועבר שהחומר ׳שהתברר עד

3 5

ב בתחנת־מישטרה שתלונה מחשש זיגל,
 על העלו לא הם פירות. תניב לא צפון

 שיוגש עד רב כה זמן שיעבור דעתם
בוחבוט. כנגד כתב-אישום
 סיפרו עורכי-דין בפני שניתנו העדויות

 כי ועל בסדרי־ניהול, חמורה פגיעה על
מעמדו. את לרעה ניצל בוחבוט
 בן־חמו, אהרון המועצה עובד סיפר

 ציבוריות עבודות במחלקת מנהל-עבודה
 אלי פנו 1979 יוני ״בחודש :המועצה של

 בן־ יאיר המועצה, ומהנדס בוחבוט שלמה
 ראש־המו־ של במכונית אותי לקחו עמי,
 מקום לי והראו בתרשיחא לסיור עצה
 ראש־המועצה בדאווי. מוחמד של ביתו ליד
 תפקידי במיסגרת לבנות הוראה לי נתן

 רכב כניסת שיאפשר קיר־תומך במועצה,
 העבודה את ביצעתי בדאווי. של לביתו

שנא מוסא המחלקה, של עובדים באמצעות
כשבועיים. שם שעבדו עלי, ופאיר תי

ל ולעובדים לקבלנים לאפשר כדי וזאת
 הגנרטור האלה. בשעות העבודות את בצע

מה.״ תקופת במשך הבנייה בשטח נשאר
הק את היא אף ראתה אלמליח ז׳קלין
 הסי- והכלים האמבטיה החרסינה רמיקה,
 אותם. הביא מי ראתה גם והיא נטריים,

 הביא נחמני, חיים מכונית־האשפה, ״נהג
 של מכונית־האשפה באמצעות הכלים את

 וגם אשפה לאיסוף גם המשמשת המועצה,
 במחסן אותם פירק הוא הובלות. לביצוע

שא רצה לא כי בוחבום, של בביתו ולא
 פרטיות הובלות מבצע הוא כי יגידו חרים

במכונית־המועצה.״
 שילם כיצד סיפרה היא עדותה בהמשך

 אצלו: שעבדו המועצה לעובדי בוחבוט
 באופן בשבוע הרביעי ביום עובדת ״אני

 כשהגעתי הרביעי, מימי באחד מפוצל.
 פינחס אלימלך, דויד את פגשתי למועצה,
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