
במדינה
קיר״ת־אונו

כפית־זהב די
 מעברה יוצא

 היל שעשה
הציבור. למעז לעשות רוצה

 אמנון הצעיר, עורר־הדין של שמו
 למישפטן נרדף שם הפך כבר דרור,
 בקבוצת אישות. במישפטי !תמחה

 עצמם, על הלוקחים !קליטים
 מישפטי עיסוק של זה סוג יטונות,

 ביותר. בולט הפך א
 בן־דרור עשוי קצר זמן בעוד אך

 ולעזוב המישפטיים, מעיסוקיו דוש
מת הוא השוקק״חיים. מישרדו ;

 המועצה־ ראשות על עתה דר
 תל־ שליד קיריית־אונו, זקומית

 יזכה אם המערך. מטעם סומר,
 חיים לאפיק בן־דרור יפנה ;פקיד

לגמרי. ונה
 ילד שהייתי ,מאז בחר׳ל. אגדה
בתקופת אך בפוליטיקה, ;עניינתי

 בליבי, אומר גמרתי הצבאי השירות
 אהיה כאשר רק זה לעיסוק שאשוב
 בך אומר כלכלית,״ מבחינה מבוסס
 עשר בסך״הכל העובד ,35ה־ בן דרור,
 היום .לכן, עצמאי. כעורך־דין שנים

 להתעסק לעצמי להרשות יכול אני
אוהב.' אני שאותו בדבר

 בן כשהיה בעיראק. נולד בח־־רור
 לארץ המישפחה באה וחצי שנתיים
 קיריית־ שבפאתי במעברה ושוכנה

 התגוררו הם משנתיים יותר אונו.
 אחים שיבעה בצריף, ואחר־כך באוהל,
 ,1958ב־ רק אחד. בחדר ואחיות

 המישפחה עברה עשר, בן היה כשאמנון
ה חיסול במיסגרת בדירה להתגורר
מעברה.

 הוא כילד,״ גם קשה מאוד •עבדתי
 למכור לאבי עוזר הייתי .בבוקר מספר.
מס הייתי הלימודים, ואחרי פיתות,

 קרח ארטיקים, ומוכר איתו תובב
 הצבאי במחנה לחיילים וסנדוויצ׳ים,
 צעיר, איש היה לא אבי בתל״השומר.

 סוציאלית לעזרה ללכת סירב הוא אבל
כסף." מהם ולקבל

 גור) מערך בחירות וידיד(רכז בן־דרור מועמד
אחרי־הצהריים ארטיקים בבוקר, פיתות

 הליכוד רשימת סגירת '¥רב
 איים תל־אביב, לעיריית לבחירות ב

 אם מתפקידו, שיפרוש להט !למה
 צבי, דויד חרות, מטעם המועמדים חר

בלתי־ריאלי. למקום יידחק א
צבי? על צ׳יץ׳ של קיצפו יצא מדוע
 בתזכיר קשורים שהדברים ייתכן

 עיריית מועצת חבר צבי, ששיגר רתק
 שלושה לפני אישים לכמה ל־אביב,
ודשים.
 בסניפי רבה בתמיכה הזוכה צבי,

 מועצת־ חבר הוא חרות, של ל־אביב
 המנד השיקום חברת של מנהלים

 בתוקף חלמיש. זלתית־עירונית
 בעזרה ולילות ימים עושה הוא פקידו
 המבקשים ולמיעוטי־יכולת, זכאים

 ממעורבותו כתוצאה מהחברה. עד
 ומיסמכים עדויות לידיו גיעו

 ייתכן חריגות, על לכאורה מצביעים
 סמנכ״ל של בפעילותו ליליות,

 עובד לשעבר רודין, עמוס חברה,
דשרד-החקלאות.

 לשר־הבינוי־ צבי ששלח בתזכיר
 יורם לשר־האוצר לוי, דויד ־!שיכון
 טוניק, יצחק המדינה למבקר ורידור,
 רוביצ׳ק, שמואל העירייה 'מבקר
 של המנהלים מועצת ראש יושב

 לראש־ וגם גריפל יגאל זלמיש
 מה את צבי תיאר עצמו, ;עירייה

בחברה. !זהתחולל

אישוד
בזמן־שיא

צבי הסביר תזכירו ראשית *
 על־פי מחוייב הוא שכדירקטור *

 לדווח הממשלתיות החברות זוק
בטוהר־המידות. או בחוק פגיעת ל5

 לעזור כדי כידוע, נוסדה החברה
 תל־ תושבי של בעיותיהם :פיתרון

 מיקרי 25 בדק הוא בלבד. !ביב
 בנוהלים חמורות חריגות וגילה ייכלוס

מהם. :תישעה
 עובד־ של בבת דובר אחד במיקרה

 לפרוייקט־ באישור שזכתה ;חברה,
 — שנרשמה אחרי בלבד אחד יום ■יוד

 היום. עד כמוהו נודע שלא מן־שיא,
 לא שבתיק למרות ניתן המהיר זאישור

 עדכאנית זכאות תעודת זיתה
תעודת־נישואין,

 המתגורר זוג, קיבל אחר במיקרה
 אחרי נמוכה, בשכירות דירה :חולון,

 ההורים אחד שכתב מיכתב :!התקבל
לרודץ. אישי :אופן

 תושבי שאינם אחרים, בני־זוג
 למרות דירה, לקבל הוזמנו ;ל־אביב,

 של פורמאלי מיכתב בעלי״דירה. צהיו
 השניים את שהזמץ חלמיש. זכרת
גם נשלח האישור, על ולחתום 'בוא
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 מזכיר בן־מאיר, רב לח״כ כהעתק
תל־אביב. פועלי מועצת
 בנוהל חמורים אי־סדרים גילה צבי

 בש־ בודדים לשוטרים דירות מתן
 במיקרים בתל־אביב. כונות־שיקום

 שלא למרות לדיור, שוטרות זכו אלה
 ולמרות לחברה, נכון מידע מסרו

 של הקריטריונים על ענו לא שחלקן
 דיור במיבצע דיור לגבי חלמיש

לשוטרים.
 והמיקרים אלה, תמוהות .עובדות

 כי לכאורה מעידים לעיל, שתוארו
 שמדובר העובדה בין קשר קיים

 המיוחד הטיפול ובין כשוטרות
בתזכירו. צבי קבע להן,״ שהוענק
 וכהוכחה בכך, הסתפק לא הוא

 זכאי־ שבהם מיקרים הביא לטענותיו
 זכו לא בצמרת קשרים חסרי דיור

המתבקשת. לעזרה
 .המיקרים כך; צבי סיים התזכיר את

 למסקנות אותי מביאים לעיל שתארתי
להלן. כמפורט

 תלויה במיקרה הטיפול .מהירות
 כלשהו, ל׳מכובד המבקש בקירבת

 במישטרת־ בכיר מפקד או ח״כ דוגמת
ישראל.

 נתגלו תיקים 25 מתוך כי .העובדה,
 מגמה על מצביעה חריגים, תישעה
 זכאות בקביעת ואיפה איפה של חמורה
 יבדקו אם כי ובטוחני בשכירות, לדיור

דירות אושרו שבהם המיקרים כל

 חלמיש, חברת של יותר יעיל לתיפקוד
 שאותה העכורה האווירה את ויטהר
 החברה.״ ועובדי הציבור חשים

 פנה הוא בתזכיר. הסתפק לא בי ¥ץ
 ממלא־מקום לגריפל, ישירות ■1

 גריפל שיפעל. ודרש ראש־העירייה,
 התזכיר את מייד להעביר החליט

לדבריו, מבקר־העירייה. של לבדיקתו

צבי דבק־בדזוק
ואיפה איפה של חמורה מגמה

 שת שבע לא רהט שרמה
 - וסיעה חבח שר מגילו״ו

 מ■ החליטו אנשי־השווה אבל
הנכון במקום הנכון האיש

 רבים חריגים מקרים יתגלו בשכירות,
נוספים.

 מגמה. אלא טעות אינם .החריגים
 הנכבדים השרים מן אבקש אי־לכך

להש מועצת־המנהלים ומיושב־ראש
 המישנה רודין, עמוס את לאלתר עות

 בתוקף הממונה חלמיש, למנכ״ל
 המתוארות הפעולות כל על זה תפקידו
 מקיפה בדיקה אבקש כן זו. בפנייתי
 לפחות המיקרים, כל של ויסודית

 דירות אושרו שבהם האחרונה, בשנה
בשכירות.

יתרש זה מיכתב כי תקווה .אני

 טיפול להבטיח היה יכול שכך משום
צבי. של טענותיו בחקירת מהיר

 רובי־ מסביר שלו הביקורת בדו״ח
 התבקש שהוא מבקר־העירייה, צ׳ק,

 הקצאת עניין את לחקור גריפל על־ידי
 — בנוה־עופר צעירים לזוגות דירות

 דירות והקצאת פומנטו, פרוייקט
 שוטרים. מיבצע במיסגרת לשוטרים

 לצמצם ממנו שביקש האיש היה גריפל
 כדי אלה, נושאים לשני החקירה את

בדחיפות. יוסקו שהמסקנות
 את שלו ברו״ח אישר רוביצ׳ק

בהמלצותיו צבי. של תלונותיו פירטי

 . כחברה חלמיש, .חברת כותב: הוא
 רגיש כה בנושא העוסקת ציבורית,
 בהתאם לפעול חייבת גדול, כה ובהיקף

 מחייבים ונוהלים ברורים לקריטריונים
 המאפשר באופן חריגים, ללא כתובים,

 תוך עת, בכל ציבוריים וביקורת פיקוח
ושלם. מדוייק תיעוד הצגת

 המישגה פעל הביקורת, .לדעת
 איכלוס בנושא רודין, החברה, למנכ״ל
 מדי רבה בעצמאות בפומנטו, הדירות

 הדירקטריון. יושב־ראש עידכון וללא
 ברמת־אביב שוטרים איכלוס בנושא

 שנקבעו, מהקריטריונים רודין חרג
לו.״ להעיר יש כך ועל

 מתוצאות מרוצה היה גריפל
 ראשים לערוף שש לא הוא החקירה.

 פחות־מרוצה. היה צבי הבחירות. ערב
 המידע היה יותר אותו שהדאיג מה

 ינסו להט וגם גריפל שגם לידיו שהגיע
 הפרשה, חשיפת בשל אותו, להרחיק
 המועמדים ברשימת ריאלי ממקום

למועצת־העירייה״
 תמכו חרות ואנשי נכשל, הניסיון

השני• במקום אותו הציבו בצבי,
כרטיס-מיפלגה
מתאים

חלמיש. פרשת תמה לא בזאת ך
(  סמנכ״ל לחברה מונה מה זמן לפני ר

 מרכז חבר סולמי איתן ודינמי, צעיר
 ניסיון בכן־ ראו החברה ותיקי חרות.

 וחשדו החברה, על להשתלט חרות של
 מהמזימה. חלק הוא צבי של מהלכו כי

 בקרב חיזקה גריפל של התנהגותו אבל
 פרבר אהרון המנכ״ל החברה, ראשי

 ניסיון שאין התחושה את סגנו, ורודין,
 דיור למתן למכשיר החברה את להפוך

 עצמו גריפל מיפלגתי. שיקול פי על
 של למהלך יד יתן לא שהוא התבטא
 המישרות את יקבלו שאחריהן הרחות,
 המיפלגה כרטיס־ בעלי הפנויות

המתאים.
 אם שגם ברור, גריפל של בלישכתו

 מעבר אחד צעד לצעוד בדעתו יש
 ממנו שהעתק מבקר־העירייה, לדו״ח
 אשר מישרד־השיכון, למנכ״ל נשלח
 25ה־ אחרי רק זאת יעשה הוא וינר,

הבחירות. מועד באוקטובר,
 לדרוש גריפל יכול למשל, כך,
 גם החברה פעולות כל את לחקור

 לביקור באו שאנשיו ממבקר־המדינה,
ביפו. חלמיש במישרדי ראשוני
 הרוחות. סוערות עדיין בחברה אך

 שיוגש הבא שהתזכיר אומרת, השמועה
 בש־ בפינוי חמורים באי־סדרים יעסוק

 השמועות, לטענת שם, כונות־מצוקה.
 ובץ בשטח פעילות בין ישיר קשר יש

חרות. לאו־דווקא במיפלגה, חברות
■ בך־ציוץציטרין

 בית־הספר את בן־דרור סיים כאשר
 נשלח הוא בהצטיינות, היסודי,

 הכר־ ,בירושלים למחוננים לפנימיה
 גם לבויאר. הועברה שאחר־כך מית,

 .בסוף ומצטיין. בולט היה הוא שם
 אותי שלחו הישגי על כפרס השביעית,

 אגדה. מבחינתי היה .זה בחו״ל. לטיול
 ערכתי פוליטית. מעורה הייתי אז כבר
 קרוב והייתי הפנימיה, עלון את

למפא״י."
 הוא בצבא בקרייה. מישרד

 לימודי את שנים. שבע שירת
 במדים, בעודו השלים המישפטים

 רשם היה הוא בבקרים הערב. בשעות
 היה שם ובלוד, ביפו הצבאי בית־הדין

 בערבית. שליטתו בגלל גם רב לעזר
 כסניגור גם שימש הוא אחר־כך
צבאי. וכתובע
 וחצי חודש מהצבא השתחרר הוא

 בתחילת יום־הכיפורים. מילחמת לפני
 רישיון את קיבל הוא 1974 שנת

 ב־ מישרד ופתח שלו עריכת־הדין
 בתל־ כי שם, לפתוח .החלטתי קיראון.

 ובקרייה רבים, מישרדים ישנם אביב
 שהם בטוח הייתי ומקובל. מוכר אני

אמון." בי ויתנו אלי יבואו
̂  עורכי־ ארבעה בו־דרור מעסיק כיום

 בתל־ גם מישרד לו ויש שכירים דין
 להתמקד אותו הביאו סיבות שתי אביב.

 .כשעשיתי אישות. בענייני בעבודתו
 חוקי על עבדתי למאסטר, עבודה
 דרכי בתחילת אותי. משך וזה אישות

 עודף אך בפלילי. טיפלתי המישפטית
רבים. ייסורים לי גרם ההצלחות

 בעיקר אישות, בענייני .עבודה
 לי גורמת נשים, מייצג אני כאשר
 הצדק,״ לעשיית עוזר שאני לחוש

 לעורך־ הרווח בן־דרור, של לדבריו
 נופל אינו בגירושין, המטפל הרץ

פליליים. בתיקים למטפל מההכנסה
 שנה לפני כבר במקום. דונם

 בעניין לכותרות בךדרור של שמו עלה
 בתוכנית השתתף כאשר ציבורי.

 בשיקולי שדנה דילמה, הטלוויזיה
 שהוא הודיע בעבודתם, עורכי־דין

 עורכי־ לישכת לראשות לרוץ רוצה
 סערת אז חוללה הודעתו עצם הדין.

 יותר היתה ללישכה .הריצה רוחות.
 קבוצה רק שבה תופעה, על מחאה

 חבריה בין חילקה ומיוחדת מצומצמת
 מייצג שאני חשבתי התפקידים. כל את
 עם נולד שלא הקטן עורר־הדין את

 רוב קשרים. לו ואין בפה, זהב של כפית
 והם זד״ לסוג משתייכים עורכי־הדין

בלישכה." מיוצגים אינם
המירוץ. על בדדרור ויתר לבסוף

 במועמד, תמיכתו על והודיע פרש הוא
 ליבאי. דויד הפרופסור אחר־כך, שזכה

 המועצה כחבר נבחר הוא זאת, לעומת
 הוועד וכחבר הלישכה של הארצית
הלישכה. של המרכזי

 בווילה מתגורר הצעיר עורך־הדץ
 אדמה, דונם המוקפת בקיריית־אונו,

 למועצודהמקו־ צמוד הנכון, במקום
 הוא לכבוש. רוצה הוא שאותה מית,
 גרמניה ליוצאי בת לעידית, נשוי

ובן. בנות שתי ולהם ופולין,
תושבש. אלף 28 .בקיריית־אונו

 עוזבים. שצעירים הזמן כל שומע אני
 במיקצועו, כלכלן הקירייד״ יליד אחי,
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