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עומ והפרקליטות מישטרה ך*
למיג הערבי מהמיגזר לעבור רות \ ן

 גיג־ האחים שוהים באחרונה היהודי. ור
הישרא היזמים ויתר שמאי, אברהם די,

 המיש־ של בחדרי־החקירות יותר לים,
 כתבי־אישום במישרדיהם. מאשר טרה
האישו ועיקר בהכנה, נמצאים נגדם
 והוצאות תרמית עבירות על יהיו מים
במירמה. כסף

 שמכר מי כל פשוט; הוא העיקרון
רשו הקרקע כי לקונה באומרו קרקע,

 שציין מי ויואשם. עבירה עבר כדין, מה
 לא־רשומה, בקרקע מדובר כי במפורש

 לא מרישומה, הדרך רחוקה שעוד
לדין. יועמד

 המחלקה מנהלת אלבק, פליאה
מעבי בפרקליטות־המדינה, האזרחית

 היא תיקים. ועוד עוד אלה בימים רה
 בתיקים. אלא באנשים, עוסקת אינה

 מתיק יוצא מה יודעת אינה לעולם
 תיבת־ הוא תיק כל למישטרה. שנמסר
קטנה. פנדורה

 כוחה את שואבת אלבק פליאה
לה שניתן האומרת מהחלטת־ממשלה,

 אחרי רק המערבית בגדה ישובים קים
 את יקבע לממשלה המישפטי שהיועץ
הקרקע. על הבעלות

י
— ודומיו עודה מאחמד שנפגע ״מי

 יכולים בישראל, החוזים את עשו אם
 נעשה שבו במקום תביעה להגיש
 בבתי־הדין לתבוע צריך ולא החוזה,
 אורך הדיון שבהם וברמאללה, בשכם
רבות.״ שנים

 היזמים, את רואה לא .,אני
 כי כזו, תביעה להגיש המוכנים

 נקיות. מי של ידיו ברור לא
 מי אם למשל, היא, השאלה

 לדמי שותף היה מעודה שקנה
 מי כתב־־האישום, לפי אויות.
 מזוייף, שזה ידע ממנו שקנה

 הדברים, מן גדול בחלק לפחות
אותו. לתבוע יכולים לא ואז

 קשור עודה של שמו כי ספק ״אין
 עובדה בגדה. עסקות של גדול במיספר

פרטי־אישום.״ בעשרות שהורשע היא
 עודה נגד החקירה של בעיצומה

בש בית־המישפט הוצת ושותפיו,
בחקירה! פוגע הדבר האם כם.

 עיכבה השריפה כי ספק ״אין אלבק:
 בית־המישפט של צו יש דיונים. כמה

 בבית״המישפט התיקים כל את לשחזר
 ייגרם נזק והנתבעים. התובעים על־ידי

 מן העתקים לו ואין מסודר, שאינו למי
התיק."

 ב־ רה שהעבות■ תיקים עכשיו חוקות המישטוה
יהודיים יזמים נגד כתבי־אישום יוגשו בקרוב .1983

 הישוב להקמת בקשה הוגשה כאשר
 דאז, המישפטי היועץ ביקש הראשון,

 להכין אלבק מפליאה ברק, אהרון
 למלא ממשיכה היא ומאז חוות־דעת,

 כבר מאז המישפטי. היועץ בקשת את
 מפורשות בהחלטות סמכותה, הוכרה

 לענייני־התיישבות, ועדת־השרים של
 כפופים הוועדה אישורי כי שקבעה

ה המחלקה מנהלת של לחוות־הדעת
במישרד־המישפטים. אזרחית
 כה עד פורסמו שלא הסודות אחד

 יצחק שר־הביטחון, על־ידי הדחתה הוא
רבץ•

 מעובדי אחר כתב 1984״ב־ אלבק:
 מיב־ לשר־הביטחון מערכת־הביטחון

 שר־הביטחון כלפיי. טענות ובו תב,
 למערכת־ והורה המיכתב את קרא

 כאן פעולה. עימי לשתף שלא הביטחון
 המיש־ והיועץ שר־המשפטיס התערבו

 כי לרבין שהסבירו לממשלה, פטי
 נכונים, אינם במיכתב שנכתבו הדברים

 אי־שיתוף־ה־ את לבטל הורה והוא
לקדמותם. הדברים את ולהחזיר פעולה

 יותר זה שהיה חושבת ״אני
 לפני מברר היה אילו מצדו נבון

מגע. שניתק
 של התנצלות רציתי ״תחילה

לע שאחזור לפני שר־הביטחוז,
 ויתרתי. מבן ולאחר עימו, בוד
המת נגד פעולה נקט גם הוא
 מערכת-הבי- עובד שהיה לונן

טחון.
 שלי אישור כשכלי כזה, ״בתפקיד

 של ללחצים פתוחה אני התיישבות, אין
 על הזמן באותו אני הצדדים. שני

המתנ ביטאון ושל אש״ף של הכוונת

 לי אמר פרקליט־המדינה נקודה, חלים
 זה אותי, מתקיפים הצדדים שני שאם

אובייקטיבית.״ שאני מראה
 תיקים באחרונה העבירה האם
למישטרהז נוספים

 וגם הזמן, כל מעבירים ״אנו אלבק:
 לא אני למישטרה. חומר באחרונה,

 או כן ואומרת בודקת אני חותמת־גומי.
 המיס־ כאשר גם לאו אומרת ואני לאו.

 אינו שמשהו מראים רק שבדקתי מכים
כשר.

 שהמישטרה מהתלונות גדול ״חלק
 שבדקתי בתיקים התחילו כעת חוקרת
 ומצאתי להתיישבות, בקשה לצורך
 1983ב־ כבר לעבירות. חשדות שהיו

 מיס־ על חקירה וביקשנו חומר שלחנו
 לעבודת הבסיס וזה דברים של גדול פר

 שאח־ מהדברים חלק כיום. המישטרה
 בבדיקות מקורם בהם, הורשע עודה מד

שלנו.
 ישוב להוספת בקשות יש היום ״עד

כל עבודה לי שיש כך בתים, הוספת או
הזמן."

ה מכתב־האישום הוצאו למה
 מהסעיפים חלק עודה נגד מתוקן

הראשון! בכתב־האישום שהיו
 מכתב־האישום שהוצא ״מה אלבק:

 נוסף, בכתב־אישום נגדו בנפרד יוגש
״ זאת. יודע ועודה

 בהן הודה שהוא העבירות ״רוב
 כבר אישרתי שלא לשטחים נוגעות

 לשטח, נוגע שהוצאנו מה שנים. לפני
 ♦שיש הודה עודה ממנו חלק שלגבי
 שם על בטאבו רשום וחלק זיופים,

 של ההשלכות מה ברור ולא רוכשים,
 כמה של זיופים לגבי בעיקר זה זה.

 החותמים ויתר גדול, בשטח חותמים
 זה אם בודקים ועכשיו בסדר, כנראה
בסדר. באמת

 שלי החלטה יש זה ״ברגע
 גמר עד ישוב שם להקים שלא

שט על מדברת אני הבדיקה.
לג בזיופים הודה שעודה חים

 שהוצאו השטחים לגבי ביהם.
 ממתינה אני מכתב-האישום,

 לא ולכן כתבי־אישום, להגשת
עליהם.״ התיישבות אישרתי

 אחרי מעקב מקיימת היא האם
למישטרהז מעבירה שהיא החומר

 כל אחרי עוקבת אני ״ודאי. אלבק:
 בודקת המישטרה מעבירה. שאני תיק
 .1983ב־ לה שהעברתי תיקים עתה

 מהזמן חלק לאט. טוחנות טחנות־הצדק
 של בעבירות־שיחוד החוקרים עסקו

וב קרקעות, בעיסקי בגדה, שופטים
 רשיונות־בנייה. על בעבירות אחרונה

פרק עם יחד המישטרה, מכינה כיום

 כיתבי־האישום את מחוז־המרכז, ליטות
יהודיים.״ יזמים נגד

עבי לגבי קנה־המידה הוא מה
בשטחים! מקרקעין במכירת רה

 מתבטא ״מכר״מקרקעין אלבק:
 הישראלי החוק זה בטאבו. ברישום
התור החוק מן באו ששניהם והירדני,

התחיי של נוהל התפתח בישראל כי.
 לרישום הקודמת בטאבו, לרשום בות

 שנים 10 עברו אם בירדן, עצמו.
 העיסקה נרשמה וטרם החוזה מעשיית
רשומה. היא כאילו אותה רואים בטאבו,

 נעשו ובגדה בירדן מכירות ״הרבה
 הן העסקות רוב בטאבו. רישום ללא
 שני, לערבי קרקע שמכר ערבי, של

 שבהן עסקות הרבה שיש היא והצרה
 למוכר. שייכת היתה שלא קרקע מכרו

 יהודי לסוחר הלאה אותה מכר הקונה
 הסוחר אם הוא הבוחן מיגרשים. שמכר
 מצג־ הציגו הערבי המוכר או היהודי

 כסף קיבלו היינו הקונה, לפני שווא
במירמה.

 יודע כשהוא שטחים שמכר ״מי
 עבירה. זו זאת, אומר ואינו אישור שאין

 תיקווה יש כי לקונה והצהיר מכר אם
עבירה." לא זו לרישום,

האנ אלפי לעשות יכולים מה
 קיבלו שלא מיגרשים, שקנו שים

אותם!

.בדיקת־הריון.
 בור־ איים אומר ועונשו,״ ״החטא

 בקנרום, משתמש שלא ״מי נובסקי.
 לבדיקת־ ערכה לזוגתו לקנות נאלץ

הריון."
יודע. לא אני איידס? מונע זה ״אם

 אם יודעים לא עדיין הרופאים גם
 שאץ או משתוללת, באמת המגיפה

ע (ראה איידס." מגיפת — כזה דבר
).15־14 מודים

ילדים. מגרה הסקסואלית הפתיחות
 לסופר־פארם, בהמוניהם נדחקים הם

וגונבים. צוחקים מציצים,
 עם 13 בן ילד תפסנו שעבר ״בשבוע

 שהוא אמר הוא בכיס. קונדומים חבילת
 הבנות,״ על מים להתיז כדי זה את צריך
לוזון. דניאל אומר

 בשנת כבר מהשכונה. אברך
מצ גברים נהגו לפני־הספירה 1350
אבר־ לקישוט כובעים ללבוש ריים

 מאוד הכובעון נעשה 18ה־ במאה המין.
 הריון מפני להגנה כאמצעי פופולארי,

ומחלות־מין.
 עדיין ,20ה־ המאה בסוף בני־ברק,

 אליי ״באים בקונדום. מאמינה אינה
 קונדומים,״ לקנות כדי אברכים הרבה
 מחנות־אביזרי־המץ רוקבן שלום אומר

בתל־אביב. סקס־סטייל
 שכונה זו מגיעים. לא הם ״אלינו

מת הם כולם. את מכירים כולם קטנה.

 אני עליהם. שיצחקו ופוחדים ביישים
 גם לפעמים ביומיים, אחת חפיסה מוכר

 מהשכונה אברך הוא הקונה אם לא. זה
 או לשעודהסגירה, עד מחכה הוא —

 בית־המירקחת, פתיחת עם מייד מגיע
 הרוקח אומר ריקה,״ עדיין כשהחנות

 רבי ברחוב שפירא, מבית״המירקחת
בבני־ברק. עקיבא
הק הקונים את אותם, מכיר ״אני
עו־ אני לבקש. צריכים לא הם בועים.

 מחידוש אלבק נמנעת לאחרונה
בג במקרקעין לסחר היתרי־עיסוק

מדוע! דה.
לח ניתנים ״היתרי־העיסוק אלבק:

 יהודה בסחר־מקרקעין העוסקות ברות
 לא סיבה יש אם שנה. למשך ושומרון

מחדשים. לא ההיתר, את לחדש
 סיבה זו הרי חקירה, נגדו שיש ״מי
אי־חידוש. לשקול
 באישורי־ לדון מוכנים לא ״אנו
 היתר־ למבקש שיש מבלי עסקות,
 תשובה נתתי טרם כה עד עיסוק.

 בשלב ואני לחידוש, לפונים שלילית
 ההמתנה בגלל המתעכבת בדיקה, של

המישטרה." לחקירת
 מקרקעי מינהל כי שמועות יש

 דולא־ מיליוני לעודה שילם ישראל
 קיבל ולא קרקע, לרכישת רים

כלום.
 גם למישטרה ״הגשתי אלבק:

 בין עסקות נגד ותלונות חומר
 ועודה. מינהל־מקרקעי-ישראל

 שהבטיח, דברים לגבי בעיקר
 בענייני כחוק. קרקע סיפק ולא

 עבירות מוסרת אני המינהל,
 מידמה, או גניבה שוחד, במו

 ל־ מוסרת כשאני למישטרה.
 לי שיש אומרת אני מישטרה,

מחשידים. נתונים
 אני והמינהל, עודה ״בתיקי

 לגבי לחוקרים הדרכה נותנת
ל מוכנה איני כיווני־החקירה.

 מוסרת אני לשמות. התייחס
 שלא ייתכן שמות. ולא תיקים,

 לא שאחרים ייתכן רימה, עודה
 משהו שיסתבר וייתכן רימו,
לגמרי.״ אחר

 גם מגיעה רחוקות לעיתים ונותן. טף
חפיסה." וקונה חרדית אשה

 זועק כזה,״ דבר אין אצלנו לא, ״לא,
 בב־ פרינץ בבית־מירקחת אברך־רוקח

 מבקש מישהו בחודש ״פעם ני־ברק.
 טעם אין מיסחרית. כמות לא זו חפיסה.
קו מעט כל־כך בשביל מלאי להחזיק

להת וממהר בצינעה מחייך והוא נים,״
 הזו, הטומאה על לשוחח לא כדי רחק

לשווא. הזרע את המשחיתה
258739 הזה העולם


