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מחלת־סוכר. לי יש חולני. בהיותי
 אינה בדרך־כלל מחלת־סוכר :?)ושניר

דברים... משכיחה
שי  האם מיאנו, מר עם בשיחתך :חו

השוחד). (של ? בסכום נקבת
ר רג ב פ יי ו  בסכום, נקבתי לא אני :ו

 כלשהו כסף נתתי לא אני ובאמת היות
 לי קשה אחר, מישהו נתן ואם לפרייליך,

לדעת.
ר שני מזכיר־העיר עם בשיחתן־ :קו

 אתה זאת. שמע ורופא מסויים משהו אמרת
 על לי שידוע מה אגיד אני ״אם :אמרת

בעי אחד יום יישאר לא פרייליך פרייליך,
רייה.״

ר רג ב ס ויי התב אם זוכר לא אני :ו
זו. בצורה טאתי

? זאת מכחיש אתה : ?]ושניר
ר רג כ ס י וי  אני אבל מכחיש, לא אני :ו

זוכר. לא
ר שני למשרד הוזמנת לא. אתה : קו
אליו. בעצמך באת אלא מזכיר־העיר,

ר ג כי ס י י ו נכון. לא :ו
ל שני מזכיר־העיר של במשרדו : קו

 ולא בסדר ולא ישר לא ״פרייליך : אמרת
נקי־כפיים.״

ר ג ל כ פ י י ו  זאת, טוען אני היום גם : ו
דוידון. של במקרה אתי שעשה מה לאחר

ר שני מר עם שדיברת אומרים :קו
200 מקבל ״זכריה :אלה דברים טיאנו

 מלץ.״ מר קרובו באמצעות לחודש ל״י
? זאת בדה שטיאנו להגיד רוצה •אתה האם

ר ג ל כ פ י י ו זוכר. לא אני :ו
ל שני  בזמן מופיעה גירסה אותה : קו

 שפרייליך אמרת אתה צרפתי. עם שדיברת
לחודש. ל״י 200 מקבל

ל ג ל כ פ י י ו זאת. אמרתי לא אני :ו
ר שני  שטיאנו, להגיד רוצה אתה : קו

ה את אומרים לא כולם ורופא, צרפתי
? אמת

ל לג כ פ י י ו  לא שהם טוען באמת אני : ו
 שאני אומרים אתם כי האמת, את אומרים

 אותי הזמין הוא ולא העיר למזכיר באתי
בעצמו.

ל שני  אתה ולצרפתי לטיאנו האם : קו
באמ ששולם ל״י 200 של בסכום נקבת
? מלץ מר צעות

ל לג פ פ י י ו  אזי כסף, קיבל מלץ אס :ו
כספים. הרבה קיבל הוא

ע לו ק מ מ ח ת ל ה לנ ב ס י י ו ? ו
ל ח ל א שני קו  דבר מלהוציא נואש ש

 צי־ החליט וזייטברגר, של מפיו ברור /
 בחקירה, להתחיל שעתו הגיעה כי מרמן,

 העיריה הגישה לא מדוע לשאלה, עבר
 במכירת שנתפשו לאחר עצמו!, נגד משפט

.400 במחיר הפרוטה 200 כרטיסי
מן ל מ  אתכם הגישה העיריה האם :צי

? למשפט
ל לג ב פ י י ו לא. :ו

מן ל מ יגי שלא השתדלתם לא האם :צי
? למשפט אתכם שו

ל לג ב פ י י ו לא. :ו
מן ל מ למש אתכם הגישו לא מדוע :צי

? פט
ל ג ל כ פ י י ו יודע. אינני :ו

 מאומה תוציא לא כי הוועדה, משנוכחה
 שוב הוזמנו הטוב, מרצונו ווייסברגר מפי

או עדותם על שיחזרו כדי וצרפתי, רופא
 לאור פרייליך. נגד ווייסברגר האשמות דות

 ווייס־ החל וצרפתי רופא של עדויותיהם
־ ג  ללא־ רופא אל בא כי הודה, נסוג, ני

 דך פרייליך, אה שם האשים וכי הזמנה
פטפוט.״ בשעת זאת ״אמרתי :טען

המגונה, המשחק עליו נמאס אשר צרפתי,
 החקירה את חושי יעקב פעם מדי הכשיל בו

 לא ממקומות נקודוודהכובד העברת על־ידי
 ועם הצהרה, לוועדה מסר לווייסברגר, נוחים
 :הקומדיה מן להסתלק שוב ביקש זאת

 — פרייליך בענין חקירה מנהלים ״אתם
עבו אך עדויות, בפניכם הובאו — אמר
 רצו פקידים הופסקה. לא פרייליך של דתו

 של השפעתו תחת נתונים הם אבל להעיד,
 מה להגיד מפחדים האנשים מנהל־המהלקה.

כזה.״ דבר יתכן לא לדעתי יודעים. שהם
חמורה, שגיאה חושי יעקב מר שגה וכאן

מידיו נשמט החקילה גה 3*4
 של ומטשטשות המחפות 1 1
 לידיו ועבר חושי, יעקב מר

 נקיות אך אמנם, הקואליציוניות,
 קוש־ עורך־הדין של רבב, מכל
ניר.

 באותה החקירה התנהלה וכך
 מדוע נתברר בה שלישית, ישיבה

 200 לפרייליך לשלם היה כדאי
לחודש. ל״י

עוב לנו התבררה :צלפתי
 (קרובו מלץ מר כי נוספת, דה
ל שהעביר והאדם פרייליך של

 סכו־ את ווייסברגר, לדברי ידיו,
 שילם לא מעצמו!) מי־השוחד
ב פרסומים תמורת מסי־עיריה

 כך... על הערתי עצמון. קולנוע
 ״למה :לי אמר ווייסברגר ומר
 מלץ מר צרות; לי עושה אתה

 שעד לי נדמה לשלם.״ רוצה לא
פרוטה. אף משלם לא הוא היום

 לכך אחראי מי :קושניל
 עצמה (בעיריה ? העיריה כלפי

פרייליך). לזאת אחראי
בעלי־הקולנוע. :צלפתי
 דו״ח הגשת האם : קושניל

כך? על
 רציתי לא כי לא, :צלפתי

 עלי הממונים עם בריב להיות
 דומה מקרה לפרייליך). (הכוונה

 קרה יעצמו! בקולנוע שקרה למה
 פרייליך ומייד גב־ים... בקולנוע

נגדם. משפט להגיש הוראה נתן

 של המוקד נקודת היא פריילין* פלשת
 כל הצטלכו גוז החיפאי. המעילות משמד

הדמו את לזה זה הקושרים העכביש, קורי
 חושי, אכא :חושיפטאן של המרכזיות יות

 פרייליך, זכריה חושי, חנה חושי, יעקב
ה ״חוף חברת רופא, משה ביאליק, שמואל
ואחרים. ״אות״ דפוס ״עצמון״, קולנוע כרמל״,

 מעיני להעלים בקדחתנות המנגנון פעל לכן
 כ־8ה האחד המיסמן• את והציבור המשפט

 פריי- פרשת" על האמת בל את החושף ריע,
ה ועדת של הסטנוגרפי הפרוטוקול :ליד

פנימי. חושאי גוף חקירה,
 מכונת־כתי- עמודי 140 מקיף עצמו המיסמד

ומוצ מכתבים נספחים, לעשרות פרט כה,
 עלה שסוף־סוף הזה״, ״העולם משפטיים. גים

 כאן מוסר במלואו, המיסמך את לצלם כידו
הועדה. לפני שהובאו מההאשמות חלק רק

התבי אין שוב המיסמד, פרסום עם עתה,
האש מהגשת להתחמק יכולה הכללית עה

 בל אשר העבירות על פלילי למשפט מים
רכות. לשנים בגללן נאסר היה אחר אזרח

 רצונו את סיפק לא זה גם כי דומה, אך
 : לשאול נחפז אשר חושי, יעקב מר של

שב הרגשה לו שיש טען שפרייליך אמרת
 לכרטיסים בקשר בסדר לא משהו עצמו!
 יודע שהיה לך אמר פרבשטיין שמר ואמרת

1 הנכון מה הביקורת. על תמיד
תי פ ל  את תפשת שלא מתפלא אני :צ

 על לחפות כדי זאת עשה פרייליך זאת.
 ביקורת לשליח מתי לי קבע הוא מעשיו.

לא. ומתי
 שעוד אלא צרפתי. מר של עדותו כאן עד

 רבי- מאורעות כמה ארעו ישיבה תה בא
הזמי פרייליך, בקשת לפי הוועדה, חשיבות.

 ווייסברגר אולם לעדות, ווייסברגר את נה
לבוא. בושש

ע דו ל מ ה ר א ג ל ב ס יי ו ? ו

ל * כ ד ־ עי ד אוזן את מכן לאחר גילו ו
ווייסברגר בא לא מדוע חברי־הוועדה

 עורך- בין הסכם נחתם לדבריהם יום. אותו
 של עוח־־דינו לבין ווייסברגר של דינו

ויכ לוועדה, ווייסברגר יבוא לפיו פרייליך,
 ולעומת לפרייליך, שוחד שילם כי שם חיש
ווייסברגר את מתבוע פרייליך יימנע זאת

הח האחרון ברגע הוצאת־דיבה. על למשפט
 תוקף ליתר כי ווייסברגר, פרקליט ליט
 הצהרה, על חתימה מפרייליך לתבוע יש
 סרב לזאת בקבלת־השוחד. מודה הוא בה

 להעיד. ווייסברגר בא לא ועל־כן פרייליך
 הלך ויצא, פרייליך קם הישיבה באמצע
 אז ורק שחתם מה על חתם הלך, לאשר

 היתד, שהשעה אלא ווייסברגר, בלוויית חזר
 לישיבה נדחתה זו ועדות מאוחרת כבר

הבאה.
 יצא שפרייליך שעה יום, באותו ועוד
 מזכיר־העיר, את הוועדה חקרה יצא, לאשר
 חלק לו גם אשר חושי, מנאמני רופא, משה

 יום :ריפא מר של עדותו והרי בפרשה.
 זה היה אשתי, עם ברחוב •טיילתי אחד

 עצמון ומול טועה, אינני אם מאי, בחודש
 אותי שהזמין ווייסברגר מר את פגשתי
 התנצלתי בבנייה. שהיו המדרגות את לראות

 באותו להזמנתו... להיענות יכולתי שלא
ביני ריב והתפתח פרייליך... מר עבר רגע

 לפרייליך, אמר ווייסברגר זה במעמד הם...
 (על עליו לו שידוע מה יגיד הוא שאם

 אחד יום יישאר לא פרייליך פרייליך),
בעיריה.

ר שני ? הלאה היה ומה : קו

בלי במשרדי, הופיעו למחרת : רופא
 זה במעמד ופרבשטיין. ווייסברגר הזמנתי,

 לצטט לי שקשה בדברים התבטא ווייסברגר
 בסדר לא שפרייליך ותוכנם כרגע אותם

 נקי־כפיים. ואיננו ישר ולא
 ? פרבשטיין תגובת היתד, ומה ;?)ושניר

 שאינני אמרתי אני הגיב. לא הוא : רופא
 זאת להגיש ושיש שמועות לקבל מוכן

בכתב.
 מהם ביקשת כאשר ענו, מה :צימרמן

? בכתב משהו
 של ״כבודה :אמר ווייסברגר : רופא
 יקר בראשה שעומד האדם וכבוד העירייה

 כל את ידע אם יצטער ראש־העיריה לנו.
 שלו.״ הטוב הפקיד על הפרטים

השלי הישיבה נסתיימה׳ אלה ובדברים
שית.

שקרנים וצרפתי רופא ״טיאנו,

 ווייסברגר הופיע בדצמבר תשי?}י ף*
ליחסי־ציבור. הוועדה בפני .2

לווע תלונה הגיש פרייליך מר :חושי
 בקבלת־שוחד אותו מאשימים כאילו דה,

 היחסים על לנו תספר אולי יעצמו!. מקולנוע
פרייליך. מר לבין בינך

האמת, את לכם אגיד :ווייסברגר
 פרייליך. למר סימפטיה לי היתה לא מעולם

 מאי. לקולנוע בקשר אתו עניין לי היה
 משוחררים. חיילים של קואופרטיב היינו
 והסכמתי חתמתי פרייליך של לחצו תחת
 פרייליך אז דוידון. מר עם הסכם לידי לבוא
 אולם לרשיונות, המחלקה מנהל סגן היה
 ארע (הדבר במחלקה החיה הרוח היה הוא
שנים). שמונה לפני

 בינך ההסכם את ניסח מי : קושניר
? דוידון לבין

 וחזר אותו ניסח פרייליך :ווייסברגר
 פעמים, מספר הניסוח את ותיקן

 ? זאת עשה מדוע : קושניר
 לקח שהוא משער אני :ווייפברגר

 העירייה את שהניע והוא מדוידון... כסף
 נשארה מאז דוידון... שם על רשיון להוציא

 אלי פנה כאשד פרייליך... נגד בלבי טינה
 באם ושאלני, מחרז וועד־הפקידים מזכיר

 לזאת... הסכמתי אתם, לשוחח מוכן אני
 קראתי. אני החוצה, יצאו המזכירות חברי

 בסדר. לא שפרייליך לו ואמרתי לטיאנו
 שאמרתי, מה זוכר לא כרגע פשוט אני
התרגזות, מתוך אמרתי שאמרתי מה וכל

הסודי המסמר

934 הזה העולם


