
נבט חשוד עורךדין
קצינים על העליל

שדוני ראש־ועד
לעודד לבית־המישפט בא

קל בעונש נענש בהנחה דירה מכר
 סערה אך פועלי־הבניין. הסתדרות
המינוי. את מנעה ציבורית
 את הכריחה דומה ציבורית סערה

 התיאטרון שמועדון להכריז גוראל
 עצמו גרשון מיכרז. באמצעות יימסר

מהמירוץ. ופרש מלכתחילה התייאש

 שוחד
כדורגל במישחק

 הוא גודאל של אחר טוב בר ךץ
 שחל, משה החיפאי המערך ח״ב 1 (

הפר בעסקיו חיל העושה עורך־דץ
 למישרדו הצטרף הוא מכבר לא טיים.

 אחרי ליפשיץ, נפתלי עורך־הדץ של
 בן־ישראל. סלומון מישרד את שעזב
 מייצגים שבו במישרד עתה עובד שחל

 כבר שהכנסת אחרי ממשלתיות, חברות
 שהם שח״כים מכך רוח מורת־ הביעה

 בתיקים מטפלים במיקצועם עורכי־דין
זה. מסוג

 של המועדון על שהגן שחל,
 את במישרדו העסיק בחיפה, שאולי

גוראל. של בתו
 המאירי, אברהם סגן, יש לגוראל

 נגדו הוגש הקודמת שבקאדנציה
 בשוחד מעורבות על כתב־אישום

 הפועל־חיפה בין הכדורגל במישחק
 מחזיק המאירי, פתח־תיקווה. והפועל

 מועצת־ ויושב־ראש הפועל תיק
 העירוני התיאטרון של המנהלים

 מהחיים לפסק־זמן יצא לא חיפה,
 גוראל מישפטו. תום עד הציבוריים

 ברשימה 2 מס׳ המקום את לו שיריין
האחרונות. בבחירות

בעיר. רב כוח דרוקר זכריה לקבלן
לפניו. פתוחות הדלתות כל

 בצורה חרג שהוא התברר מכבר לא
סטלה פרוייקט בבניית חמורה

 שלושה הכולל הים׳׳), מאריס(.כוכב
 קומות של היו החריגות גורדי־שחקים.

 שבכל לדיירים הבטיח הוא שלמות.
 הן ולבסוף דירת־שוער, תהיה בניין

 למרות רגילות. כדירות נמכרו
 מוקדם, בשלב זאת גילתה שהעיריה

 שנה, לפני רק כתב־אישום נגדו הוגש
 על אלא החריגות כל על לא זה וגם

בלבד. שלושה
 כל דרוקר, של התיקים שלושה

 אחד, לתיק הפכו ורציני, נכבד אחד
 רעיה השופטת, וגם העיריה גם מאוחד.
 שפירושו לאיחוד, הסכימו תופרי,
ברור.

 מועד את לדחות הצליח דרוקר
 לבסוף פעם. אחר פעם המישפט קיום
 ביותר, קל בעונש ונענש באשמה הודה

 מתביעתה בה חזרה העיריה כאשר
 לא וגם החריגות, הקומות את להרוס
 עונש — טובת־הנאה׳׳ .כפל דרשה
לעובר־העכירה. ומרתיע מוחשי

 כמה פי חמורה העיריה התנהגות
 משום במישטרה, עניין ומעוררת
 כמה לפני שהתקבל חוק שעל-פי

 את פלילי לדין להעמיד יש שנים,
לחריגות־הבניה. יד שנתן האדריכל

 לדין. איש הועמד לא זה במיקרה
 הוא מנספלד, אלפרד האדריכל,

 ומיקירי בארץ האדריכלים מוותיקי
חיפה.

 אחת ,מאסיה
גדולה״

 מגינה העירונית קואליציה ך*
 הליכוד. אנשי על גם כולם, על 1 1

 העיר, במועצת הליכוד סיעת ראש
 עורך־דץ הוא אלקיים, יום־טוב

חמור תיק ועומד תלוי נגדו במקצועו.

 משום־מה אך מס־הכנסה, עבירות על
 פרטי־ על פירסום צו־איסור הוצא

הפרשה.
 אזרחי מישפט הסתיים 1980 בשנת

 אבי שפוטר, מהנדס״העיר תבע שבו
 חיפה. מעירית פיצויים קולומבוס,
 היה במיכרז, שמונה קולומבוס,

 מחלקת־ההנדסה, ותיקי בעיני לצנינים
להדיחו. קנוניה רקמו אשר

 נתקשר קרפל, רפאל העיר, אדריכל
 השופט, אמר עליו קולומבוס. לפרשת
 אותו שראיתי .לאחר הקשר: באותו

 שני, מצד קולומבוס ואת אחד מצד
 (ראש־ אלמוגי יוסף מדוע לי ברור

 התובע את העדיף דאז) העיריה
 ראיות הובאו לכך נוסף קולומבוס.
 על במידת־מה לעמוד שאיפשרו
 שהן לומר קשה קרפל. של התנהגותו

מחמיאות.'
 היה בפרשה המרכזיים העדים אחד

 עובד כהן, יוסף לשעבר, מהנדס־העיר
 בפירסומים לאיזכור זכה שכבר ותיק

דור. כמעט לפני הזה בהעולם
 מסר שהוא קבע בית־המישפט

 יוסף והשופט שיקריות, גירסות
 כהן כי קובע ״אני הוסיף: אף מרגלית

בפרשה.׳׳ אמת דיבר לא
 לבית־ הוגשה מישפט באותו
 עם שנעשתה סמויה הקלטה המישפט
 קניגשטיין. נורית כהן, של מזכירתו

 איך המזכירה סיפרה שיחה באותה
 וציינה: בעיריה הדברים התנהלו

 גדולה." אחת מאפיה היא ״העיריה
במישפט. כראיה התקבלה ההקלטה

 בשנת ממישרתו. פוטר לא כהן
 חיפה, יקיר אות את קיבל הוא 1978

 מונה הוא לגימלאות פרש וכאשר
 במישרד־ תיכנון לענייני בכיר כיועץ
בירושלים. הפנים

 בפרשת מעורב שהיה אחר איש
 אורן, משה המהנדס הוא קולומבוס

 בתפקיד מחליפו יהיה שהוא רצה שכהן
 שכהן הודה, עצמו אורן קולומבוס. ולא
בעיריה. בעבודתו אותו שקידם הוא

 לא ״הוא השופט: אמר אורן על
 שהוא מכך והתרשמתי מלשקר, נרתע

 רצה שבו עניין בכל ושיקר חזר
הבלתי־ראויה.׳׳ התנהגותו את להסתיר
 להיפר. מתפקידו. פוטר לא אורן

 כמהנדס־ מונה הוא כהן פרישת אחרי
 אחרי רק העיריה מבניין ויצא העיר,

לגימלאות. שפרש
 פרשיות לשתי קשור היה אורן אך
 בהן משחקת חיפה שעירית אחרות
מרכזי. תפקיד

 בית בניין היא הראשונה הפרשה
 שהגיש תלונות במרכזה: הלוחם.

 אי־סדרים על ינאי דויד האדריכל
 הפרוייקט בניית בעת שנתגלו חמורים

 התלונות .1977 בשנת תיכנן, שהוא
 וגם חיפה לעירית גם מתייחסות

נכי־צה״ל. לאירגון
 היחידה אנשי פשטו 1978 בשנת

 על במטה־הארצי לחקירות־הונאה
 החשודים כאחד אורן, של דירתו

 בית־הלוחם. של בפרשיות־השחיתות
 באחד מצאו הם החוקרים לתדהמת
 נייר ורף מתנות אוסף בדירה החדרים

 כל וליד חיפאים, קבלנים רשימות עם
כסף. סכום ציון שם

 התחתן אורן של שבנו התברר
 בביתו ערך ואורן בארצות־הברית,

 ולאנשים לקבלנים גן מסיבת שבחיפה
 המתנות בקשרים. היה הוא שאיתם
 עשרות של גודל בסדר היו שקיבל

כיום. הכסף ערך לפי שקלים אלפי
 מהקבלנים חלק אישרו בחקירה

אורן. עם מישפחתי קשר כל להם שאין

 שבנסיבות שוחד, קבלת על תיק נפתח
 לדין. עליו מועמד אורן היה רגילות

 תמוה, באופן תיקו נסגר זה במיקרה
ציבורי״. ענייו .מחוסר
 בפרשת עצור היה עצמו אורן

 על שחיפה חשד בשל בית־הלוחם
בפרוייקט. מירמה מעשי

מ שי!ב ,
 אורן היה שבה השניה, פרשה ^

 לפני נחשפה עיריה, כעובד מעורב 1 1
 בבית־ שהתקיים בדיון חודשים כמה

העליון. המישפט
 המקומית והוועדה חיפה עיריית

 עם להיטיב ניסתה ולבניה לתיכנון
 על לה ולהעניק דניה הבניה חברת

 בשווי מיגרש העיר תושב של חשבונו
במתנה. דולר אלף מ־ססו יותר של

 שהיה ישווי, יצחק ,80 בן קשיש
 לבג״ץ פנה במקום, קרקעות בעל

 המדהים. סיפורו את לפניו ושטח
 והוועדה חיפה עירית בג״ץ: תגובת

 בראשות ולבניה, לתיכנון המקומית
 את שולל להיליר ניסו גוראל,

בית־המישפט.
 לפני כדלקמן. הוא הפרשה סיפור

 את דגיה חברת הטעתה שנים שבע
 וטענה, ולבניה לתיכנון ועדת־המישנה

 חליפי שטח לעיריה מסרה שהיא
 אורן ציבוריים. צרכים לטובת ציבורי,

 בתוקף הוועדה. לפני הופיע עצמו
 שמסרה שהעובדות ואישר תפקידו,
נכונות. הן החברה

 על המיגרש של פרשה באותה
)56 בעמוד (המשך

ת * ברגלביץ מריס קבלני


