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והפקידוהו. קשר נגדו קשרו שכולם
 במישטרה,״ לי האמינו ״תחילה

הש ״ואפילו בבית־המישפט, אמר
 ההסכם הפרת אחרי אבל בי. תמשו
 הפסיקו אחת פרשיה בגלל אותי. זרקו

 מסרתי שלפני־כן למרות לי, להאמין
ההס את ביטלה המישטרה רב. מידע

כם.
 ההסכם, על שחתמתי ״אחרי

 שיטת את למישטרה גיליתי
 חודשים תישעה כמשך הזיון?.

 כמישטרה, יום־יום התייצכתי
חוד תישעה להסכם. בהתאם

 המיש- בשביל עבדתי שים
 סיפקתי אנשים, הקלטתי טרה.

עדויות. ונתתי ראיות
 בעיתון. דבריי את לפרסם ״התחילו

 והתחילו עד־מדינה, שאני פירסמו
 מי לגלות יכולתי שלא מכיוון איומים.

ההסכם. הופר עלי, איים
 פרשיה״פרשיה, נעבוד כי ״הצעתי

 המישטרה להם. אעיד אני אחת ובכל
 את לתרגם הספיקו לא הסכימה. לא

 התפרסם להם. שעשיתי ההקלטות
 המישטרה, עם פעולה משתף שאני

 כל על איימו ילדיי. ועל עליי ואיימו
יש על גם עימי, קשר לו שהיה מי

ראלים.
 קשר היה כי במישטרה, לי ״סיפרו

 ואת אותי שיהרגו איימו אותי. לרצוח
 איומים על למישטרה סיפרתי ילדיי.
אלה.

 אולם עליי, איים אש״ף ״תמיד
 לאיים התחילו אחרים(היהודים) כאשר
לע יכול אינני אני נשברתי. — עליי
 במיש־ שסיפרתי אחרי כולם. מול מוד
 לשים לי אמרו עליי, שמאיימים טרה
 מי תדע שהמישטרה כדי בכיס, טייפ
 אמרו כי בוטל, זה אך אותי. רוצה

בוטל." ההסכם לכן להם. ששיקרתי
 אותו — חבלה הכפר בן הוא עודה

 הקטלני הפיגוע בוצע לידו אשר הכפר
 האדמה על שהתנחלה מוזס, במישפחת

עודה. שהשיג

 המושך שם על ונפרעו קלקיליה, סניף
 הפירסום מישרד טל־ארויו"; ״פירסום

 של הבחירות מערכת את שניהל
הליכוד.
^  לשים לי ״אמרו^

בכיס" טייפ
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בר־תיקווה של הקבלות אחת
חבלה מכפר עודה אחמד

 חודשים מזה חוקרת מישטרה ךי•
 אחמד של קשריו את אחדים \ 1

 רב, חומר חוקרת היא השאר, בין עודה.
 בו ושיש אלבק, פליאה אספה שאותו

 במינהל־ שחיתות על להבציע כדי
מקרקעי־ישראל.

 בשם בעובד־מינהל החומר מקור
הלה י גבאי, אשר

 בר־תיקווה בר־תיקווה. עם הסתכסך
 ביידטץ, אורי עם בשעתו הסתכסך

 עודה מינהל־המקרקעין. מראשי שהיה
השניים. בין הריב על בעדותו סיפר

 עיסקת שבוצעה אחרי זמן־מה
 שילם למינהל, עודה בין בידיה־דרום

 תיווך על כסף לבר־תיקווה עודה
זו. בעיסקה

 פרוטוקול של 84 בעמוד
 במארס, 31מ־ בית־המישפט,

 בר-תיקווה, ״יהושע עודה: אמר
 בשטח שהיו הבעיות בגלל
 הוא אבל דולר, אלף 150 קיבל
 היה הוא יותר. לקבל צריך היה

 חברת לבין בינינו מתווך
 השם שונה (אחר-כך ד אלקנה

לנריה)״.
 כספים קיבל עובד־מדינה עוד
 מ־ ,הפרוטוקול של 55 בעמוד מעודה.

 ״בתחילת עודה: סיפר במארס, 10
 מינהל־מקרקעי־ ,1981 סוף או 1982

 מול קרקע שנרכוש ביקש ישראל
 ומר נטפים, ישוב להקים ברקן,.כדי

 רצה שר־הביטחון, עוזר שהיה ברקול,
 ואנחנו נטפים ישוב את להשלים

חלקה.״ רכשנו
 יפוי־כוח מופיע 58 בעמוד
 ,23 חרם בשם למקום המתייחס

ומו ברקול; דויד באמצעות
 על מברקול, קבלה גם בו צגת

 ו- אלף 23 בסך שקיבל כספים
ירדנים. דינרים 400

 בשם אחים כמה שיש ידוע
 ונדון הורשע מהם אחד ברקול;
 ואלימות איומים על למאסר

שהת ערביים, בעלי־קרקע נגד
חתימותיהם. זיוף על לוננו

 מרוויח שהיה עודה, סיפר בעדותו
 קרקעות מוכר כשהיה אחוזים עשרה

 כ־ אחר־כך, למינהל־מקרקעי־ישראל.
לעיסקי- נכנסה הפרטית שהיוזמה

 איש־הקשר. היה הוא אבל במינהל,
 ל־ קרקעות עוד ממני ביקשו כאשר

 אלי מהשב״ב. מיכה בא אילון־מורה,
 עצמו הציג הוא איתי. עבד הרקול
 לא ׳82 בשנת במינהל. שעובד כאחד
 מינהל־ בכלל, פרטית יוזמה היתה

הקר את קונה היה מקרקעי־ישראל
 המינהל עובדי עם עבדתי קעות.
 ואורי ביידטץ אושי נהרי, יודקה

 חבר שאני ואמרו'לי עימי רבו בראון...
אליי.״ בא היה הוא בר״תיקווה. של

 סוף־סוף נחשף החקירה במהלך
לעד־מדינה. שהפכו עודה, עם ההסכם

 עודה, התחייב ההסכם על-פי
 למישטרה למסור היתר, בין
 רכישות- על לו הידוע כל את

 לבית-המישפט ולמסור קרקע
 הפרשיות. כל לגבי עדות־אמת

 כתב-האי- יתייחס בתמורה,
 ממיכלול לקטעים רק שום

 בעיסקי־ עודה של מעורבותו
 והתביעה יודה, הוא מקרקעין.

 עונש מבית־המישפט תבקש
— שנים ארבע של מאסר

 אמר אותי,״ שונאים עמי ״בני
״ויל בשכם, הצבאי בית־הדין לשופט

 מישפחתי בני עלבונות. סופגים דיי
 ילדיי ואת הציבור, מעיני מסתתרים

לכ לי הפך ביתי מבית־הספר. גירשו
 זרקו חיי. על איומים מקבל ואני לא,

 המיש־ ואפילו בקבוקי־מולוטוב, עליי
הפסי צודק, שאני חשבה שתמיד טרה,

לי!" להאמין קה

 עודה אחמד ניצב שבועות כמה מזה
 גירסתו, את שוטח — דוכן־העדים ליד

 המוגשים המוכרים, למיסמכים מתייחס
 שאלות על ועונה נוסף, לעיון לו

והתביעה. ההגנה
 בכתב־האישום, עודה הודה תחילה
 כשקרב עתה, עיסקת־טיעון. במיסגרת

 עורו־ ,סניגורו מבקש גזר־הדין, מועד
 לבית־המישפט להוכיח פרידמן, דן דין
 ביותר השנוא הפלסטיני — שולחו כי

 את הרוויח לא — הכבושים בשטחים
 נקבה שבהם אדירים סכומים אותם

 דולארים. מיליוני שמונה התביעה:
 בית־המיש־ את לשכנע רוצה הסניגור

 גדולות הוצאות היו לעורה כי פט,
 עיסקות־הקרקע של מימושן במהלך

 הקנס את להקטין מקווה הוא כך שלו.
לשולחו. הצפוי

חבי־ לבית־המישפט הגיש פרידמן

עודה של מעדותו קטע
דולר אלף 150 - בשטח״ ״הבעיות בגלל

נוש הראשונות הקבלות ל״ן.
 1981 מדצמבר תאריכים אות
 בר■ שאותו אחרי קצר זמן —

 מנהל מלהיות חדל תיקווה
 במינהל־מקרקעי־ישראל. בכיר

 בר־תיקווה היה במינהל, בעודו
בג עיסקות־קרקע על ממונה

 אישר זה תפקידו בתוקף דה:
 לבין עודה אחמד בין עיסקות

אח וגורמים המקרקעין מינהל
רים.

 בבית־המישפט שהוצגו הקבלות
 אחמד מאת ש״נתקבל כסף על מעידות

 חשבון על ,429 טל׳ מחבלה, עודה,
 ״בידיה־ האתר בידיה־דרום.״ עיסקת
מקום נריה, בשם היום ידוע דרום.״

 יותר. אפילו הרוויח בשטחים, קרקעות
 מס־ עם להסדר עורה הגיע 1983ב־

 — דולר אלף 120 ושילם ההכנסה
 העיסקות כל על כללי״ ״תשלום
**•*444 4301 שעשה• מיכה /;בא

מהשב״כ״
 התובע של הנגדית חקירה ף•
 פרטים עודה הוסיף וולף, ראובן ^
המקרקעין. מינהל עם קשריו על

שאי־ ,היהודי היה ״מי וולף: שאל
 במינהל?״ עבדת תו

 עינב, שמואל ״עם עודה: השיב
 מינהל עובד שהיה בר־תיקווה, יהושע
כולם את מכיר אני .1980 בשנת

 חודשים עשרה רק מתוכן
חמי בסך כספי וקנס — בפועל

המ ריצוי שקלים. מיליוני שה
 הנחשב אייל, בכלא יהיה אסר

קל־יחסית. לכלא
 הוציא פרידמן, דן הסניגור, לדברי

 כפול כמעט סכום עסקיו על עודה
שעלי הדולארים, מיליוני 2.5 מאותם

 לא הנוסף הסכום את קבלות. הציג הם
 מדובר כהוצאות: להציג אפשר היה

בהוצ או ״עצמי״ לפקודת בהמחאות
מוכרות. שאינן אות

 שניתנו המחאות דוגמה:
 הבחירות מערכת בעת לליכוד
דולארים. אלף 50 בסך לכנסת,

בנק־לאומי, של היו ההמחאות

 מתווך שחבו במינהל־מקוקעי־ישואל, ובניו
״בעיות״ בגלל גדולים סכומי־כסף ממנו קיבלו

שרהביטחון עוזו מעיו: עודה(משמאל) אחמד

29


