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 לשמיר, תרומות
לוי מדויד עוזי

 בראש לוי, דויד סגן־ראש־הממשלה, ישב במיזנון־הבנסת
 המוכרים אישים ביניהם הנאמנים, עוזריו לידו גדול. שולחן

עודה. אחמד ולידם סלים, ואברהם מיזרחי יהושע כמו למישטרה,
 לזיוף בחשד נעצרו וסלים טיזרחי שעודה, לאחר זה היה

 הנשק, ואת דרכונו את לעודה לקחה הטישטרה קרקעות. מיסמכי
עוזי. תת״מיקלע ברשות: קודם שהחזיק

 אבל להשיג. קל דרכונים לוותר. מוכן עודה היה הדרכון על
 הוא כי סימל הנשק ביותר. בכיר למעמד סמל היתה העוזי החזקת
 את לעצמו להחזיר כדי במאמצים חסן לא עודה לשילטון. מקורב

 בשעת שהאזין לוי, דויד השר אל הגיע גם בד הנכסף. העוזי
 אוהד״הליכוד, עודה, תרם כסף כמה סיפרו אשר לעוזריו, הסעודה

 רכישות־הקרקע למערכת חיוני הוא כמה וכן למימון־הבחירות,
בגדה.

 הממונה על ואנשיו הוא לחצו הסעודה ואחרי השתכנע, לוי דויד
 גורן העוזי. את לעודה להחזיר גורן, שמואל הכבושים, השטחים על
 רבין, יצחק שר״הביטחון, לפני התלונן מסויים שבשלב נלחץ, כה
פרי. נשאו לא הלחצים עליו. הלחצים על

 טגן- של מפניות גם כמובן, הושפעה, לוי דויד של התערבותו
 בן־בית היה דקל לעודה. לסייע דקל, מיכאל דאז, שר־־החקלאות

 של בנו בחתונת היה ואף אצלו רבות בסעודות השתתף עודה, אצל
 שעל מעודה, שונות מתנות קיבלו אף צור, אבי ועוזרו, דקל עודה.

צור. אבי נגד כתב״אישום הוגש מהן חלק
 יזמי־ בהתרמת וצור דקל עסקו האחרונות הבחירות לפני

 מכינוסי־ באחד הליכוד. של למערכת״הבחירות בגדה הקרקעות
 כינוס באותו שמיר. יצחק ראש־הממשלה, גם השתתף ההתרמה

 דולר אלף מ־ססג יותר לדבריו, תרם, עודה עודה. אחמד גם נכח
 בשקלים בהמחאות נתן הוא דולר, אלף 50 מהסכום, חלק לליכוד.

 כשהוא שהצטלם אחרי זאב, במצודת ביקור בעת דקל, של לידיו
 אישר לבני, איתן תנועת־החרות, גזבר שמיר. של ידו את לוחץ

זו. תרומה למישטרה
 שתורם מ* דומה. סכום עוד תרם כי במפגיע, טוען עודה אולם
 לפני אגב, לטובתו. יתערב לוי דויד כמו ששר זכאי כאלה, סכומים
 לנדאו. עוזי לחבר־הכנסת עודה של בשמו פגו לוי, לדויד הפנייה

לעודה. לסייע שלא והחליט העניין את בדק וחושש, זהיר זה,
 רק להמר מסוכן כי עודה החליט מערכת־הבחירות לפני חודש

 עם פגישה לו נקבעה פרס. לשימעון דרך חיפש הוא הליכוד. על
 כשהוא יצטלם דולר אלף 56 של תרומה תמורת כי והוסכם פרס,
הפגישה. את פרס ביטל האחרון ברגע פרס. של ידו את לוחץ

 בשעתו ותיק. פעיל״בחירות הוא עודה, של עוזרו מיזרחי, יהושע
 קשרים ולו לכנסת, פלאטו״שרון בהכנסת חלפון ליעקב סייע

 נהג מביתו כי חד־משמעית מצהיר הוא ובליכוד. במערך טובים
 שכולן שיחות לוי, ודויד דקל כמו הליכוד, ראשי עם לשוחח עודה

 עם פרטי־הפגישה נוהלו גם בשיחות המישטרה. בידי מצויות
לליכוד. והתרומה שמיר
 המישטרה. בחקירות רבות השוהים אחרים, יזמי־קרקעות גם

הללו. ההקלטות קיום את מאשרים
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 בסידרה מגלה רביב יגאל
 מדהימות שבדזת חדשה

בגדה הקרקעות רכישת על

דקל סגן־שר
ם א ם ה ב חיי ל ־ ר ב ב שי ק ם ה תי תו צי ? ל ם פוניי טל ה

 חודשים. כמה בפועל יישב
 — לוי דויד דקל, מיכאל שמיר,

 ־״■ מע־ הסיוט שהוסר יודעים הם
 להמשיך יוכל הליכוד ליהם.
 שכן כלס, פרשת את לחגוג

 מות־ הומתה שלו הפרשה
נשיקה.
 חמורה, לפשיעה היחידה חוקרי
 שעסקו סביר, שימעון של בראשותו

 להפסיק יוכלו זה, בנושא כולם כמעט
 לתחומים ולעבור בקרקעות לעסוק
 ארבעה רק כיום, כבר ואכן אחרים.
 של בפרשות לעסוק ממשיכים חוקרים

 של אנשיה ומרבית בגרה, קרקעות
 רש* זיוף של לנושאים עברו היחידה

ועוד. יונות־בניה
מיזוודה 4*א

<ז !נ22ל ״י
 הפרשה על עלתה עיתונות ך*
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 שני אצל שלה, מסיבות חיפוש,

ואב מיזרחי יהושע בחולון, בדוקאים
 יפויי- גם נמצאו בחיפוש סלים. רהם
 למכירת ערבים של מזוייפים כוח

 אחמד אחד באמצעות בגדה, קרקעות
עודה.

 מעצר להארכת בבקשה בדיון
 ** שטרוזמן, אורי השופט לפני השניים,

 עוצרת המישטרה כי עורך־דינם טען
 אחמד מהלווייתן ומתעלמת דגי־רקק

בפרשה. העיקרית הדמות שהוא עודה,
 פורסם, לא עודה של שמו

 המיסתו־ האישיות על והסיפור
שנכ העיתונות, את עורר רית
לפרשה. נסה

 כחשוד עורה נעצר 1985 באמצע
בעי להתפרסם והחלו מיסמכים, בזיוף
 -״- הגדולים ההיקפים על פרטים תונות

 מסר עצמו עודה שעשה. עסקות של
 הטובים קשריו על פרטים לעיתונות

 50 בסך תרומה ועל הליכוד, ראשי עם
 למערכת־הבחירות שתרם דולר אלף
הליכוד. של

 ושר־דד תכפו, הפירסומים
 ששמע בר־לב, חיים מישטרה,

 שי. לש הקלטות לוודאי קרוב
 לבין עודה בין חות־טלפון

 ■* בבי- שלטלפון מיזרחי, יהושע
 שמע המישטרה, האזינה תו

 פגישות על רבים תיאורים בהן
הלי לראשי עודה בין ועסקות

כוד.
 של היחידה כי החליטה המישטרה

 ברכישות■ הטיפול את תרכז סביר
 מחוקרי־ 15מ־ ויותר בגדה, הקרקע
חומר. באיסוף עמלים החלו היחידה

ם  בפב־ 25ה־ האחרון, הרביעי ^יו
 בלוד, הבצאי בבית־הדין' רואר,

 קרא ליסון, זאב סגן־אלוף בראשות
 חדש, כתב־אישום וולף, ראובן התובע,

 פרידמן, דן עורך־הרין על ומוסכם קצר
עודה. אחמד הנאשם של פרקליטו
 יועצו גם באולם ישב הנאשם מלבד

 עורך־ עודה, של והפינאנסי המישפטי
 שבישיבה לאחר חרותי. יעקב הדין

 בין הוסכם בית־המישפט של הקודמת
 כתב־האישום כי וההגנה, התביעה
 הסתיים הנאשם, על מקובל המקוצץ
 — גילויים וללא עדים ללא המישפט

 טען פרידמן עורך־הדין הודה. עודה כי
 את ישקול ובית־הדין קל, לעונש
 הולם עונש לתת אם התובע בקשת

ההולם. העונש הוא ומה למעשים,
שהסעי פרשה תסתיים בכך

 רבים, חודשים המדינה את רה
 שמיר, יצחק וראש־הממשלה,

חרד עורך־הדין את לברך יוכל
ש על מהמחתרת, רעו תי,

לבק השד את להחזיר הצליח
היטב. אותו ולפקוק בוק

 עליו, שיוטל העונש את יירצה עודה
 מקבל: שהוא התמורה שיהיה. כמה
 למדינת להחזיר ממנו תובע לא איש

 קיבל שאותם רולר מיליון 14 ישראל
 שמכר קרקעות תמורת מיזמים

 יוכל הוא לחו״ל. ושהבריחם במירמה
 הכספים, את גנב שמהם ליזמים, לצחוק

 לפניהם הפתוחה היחידה הדרך שכן
 בבית״המישפט אזרחית תביעה היא

 החוק לפי ברמאללה, או בשכם הערבי
הירדני.
 מרוצים: כולם כמעט, כך
אם גם הבטח, עם נשאר עודה

 מחקיות נמנעת המישטוה
בעודה הזןשווים מיקר־וצח

 בשבט גית־המישפט הצתת מיקרי־רצח, מיטפד על תלונות
 לשר־המיש־ נשלוזו עודה, אחמד על״ידי קציני״מישטרה ושיחוד

 המתלוננים בשטחים. יזמי־קרקעות על״ידי בר־לב, חיים טרה,
לדין. הועמד לא ואיש חקירה כל נערכה לא היום עד כי טוענים,
 את זייף עודה סנידיה. מכפר עומד עלי הוא הנרצחים אחד

 סעיף לפי בעליהם. היה שהוא דונם, 46 של שטר־מכר על חתימתו
 שטר־ זיוף אחרי זו, קרקע מכד הוא עודה, נגד לכתב״האישום 15

 ההתנחלות להקמת שמאי, אברהם של יאה־יקיר, לחברת המכר
 אדמתו, על לעבודות מתנגד עומר החל הזיוף, התגלה כאשר נריה.
במהלומות־גרזן. נרצח והוא

 עומר, עאמר עודה, של יד-ימינו של הוא השני מיקרה-וזרצח
 נוטריון, לפני כביכול, בשמם, וחותם לבעלי־קרקעות מתחזה שהיה

 כמי עומר מופיע עודה נגד בכתב־האישום שיטרי-מכר. על
 ,1984 בנובמבמר נפטר עומר רבים. שיטרי־מכר וזייף שהתחזה

 בביטגו. שנדקר אחרי לשם הובא הוא בשכם. בבית־החולים
שנע בדיקה לפתע. נפטר ואז בבית־החולים, שכב ימים שלושה

 העלתה פיליפם, דניאלה הד״ר על־ידי ביפו, הפאתולוגי במכון רכה
 לפגי כי במישטרה העידו בני־מישפחתו פרתיון. מהרעלת מת כי

 כל נערכה לא היום עד ואנשיו. עודה אחמד אותו ביקרו מותו
בפרשה. עודה ומעורבות מיקרה-הרצח של חקירה

 בזמנו וישב עודה אחמד של הקרוב עוזרו שהיה מיזרחי. יהושע
 עודה, של יפויי-הכוח לזיופי שלו קשר על במעצר, מחודש יותר
 הוקלטו. שבו מישטרתי, במעקב המעצר. לפני רב זמן נתון, היה

^| של רבות שיחות גם יש בשיחות בביתו. הטלפון שיחות ז ו  א
 ,מירמות־הקרקע, חקירות על הממונה קצין־המישטרה עם עודה

 השגיים. בין מקובל לא יחם על מיזרחי, לדיברי המראות, שיחות
 יחם על לשר-המישטרה במיכתבים התלוננו יזמי״קרקעות גם

 בקצין־ האיש הוחלף לאחרונה עודה. לגבי הקצין של לטובה מפלה
שרביט. שימעון המישטרה


