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האחרונים. הימים של עברי עתון כל פתח
קר עסקי על ידיעות של מבול בו תמצא
 עיסקה לחקור ציווה מחוזי שופט קעות.

פקי בתיקים, חיטט המדינה מבקר מסויימת,
ה את האשימו המדינה מקרקעי מינהל די

ההאשמות. את דחה האוצר אוצר,
 ליד דונם, 30 של עיסקה סביב זה כל

בהרב. משה לד״ר מכר שהמינהל הרצליה,
 פרטי כל על יודע כבר יקר, קורא אתה,

שימ כאשר שבועות, שמונה מאז העיסקה,
 ״חולות שלנו הכתבות מסידרת חלק שה

).1340 הזה (העולם לוהטים״
 היומית בעתונות הקצרות לידיעות מבעד
 מעזים אלה עתונים שאין שאלה מסתמנת
קר את מוכרים מדוע בפירוש: להעלותה

מ הנהנים מי בנזיד־עדשים, האומה קעות
 על להקל כדי שוחד מקבל מי אלה, מתנות
המדהימות? העיסקות ביצוע

★ ★ ־אי
למ כדי למדי. פשוטה היסודית השיטה

 — נמוך במחיר שטח למכירת הצדקה צוא
 הריאלי ממחירו רבע לכדי לעיתים המגיע

כ במיקרה ציבורי. נימוק למצוא צריך —
המל מספר המכירה לתיק לצרף טוב זה

 מינהל אל הפונים ומוסדות, אישים של צות
ה את להעמיד ומבקשים ישראל מקרקעי

 אלא אינה כוונתם שכל הקונים, לרשות שטח
לאומית. מטרה קידום ו/או הציבור טובת

אס המוכר הפקיד בידי יש כזה במיקרה
 אלא עשה לא שעשה מה כי ברורה, מכתא
 לא שוב וממילא הקדושה. המטרה למען
 של הריאלי המחיר על לעמוד מקום היה

אותה. למכיר בכלל אם להסס או האדמה,
 אפשר לדוגמה: שונים. הם הנימוקים

 ל״י מיליון חמישה ששוויו שטח להעביר
 שהרוכש בתנאי בלבד, אחד מיליון תמורת

 זה שטח על לבנות המתיימר אדמו״ר, הוא
ה מן שיעלו חסידיו, המוני בשביל קיריה

 יש אם לבדוק טורח אינו איש תפוצות.
 לו יש ואם חסידים, בכלל זה לאדמו״ר

לעלות. הם מתכוונים אומנם אם — חסידים
לאד־ לפתע מהיכן בודקים שאין .קודדאי

 יש שבקושי כעני לכל הידוע זה, מו״ר
 בברוקלין, שלו שכר־הדירה את לשלם בידו

 בישראל. אדמות לרכוש כדי לירות מיליוני
הוכ בתיק לו שיש בכך, די המוכר לפקיד

קדושה. למטרה נמכר שהשטח חות
 כפוטת שמאחורי אומרת המציאות אם גם

הקר ספסרי גדולי עמדו הרבי של המשי
במאו משנה זה אין ובאמריקה, בארץ קע
 הוא עושה. הוא אשר את יודע הפקיד מה.

 ומפני המדינה מבקר מפני החוק, מפני חסוי
 יעז ומי כשורה. פעל הוא אחר. גורם כל

 עיסקת־קודש מאחורי כי הדעת על להעלות
 ה־ השחיתות מפרשות אחת מסתתרת זו

ביותר? מצחינות

 7 שבוע המוצג במערומיה״ ה״אמת הסרט על העתונות דעת
״ בקולנוע ם י ס ק מ תל־אכיב ״

 עדיין ומאיימת בריטניה את להסעיר מוסיפה קילר, כריסטין הטלפון נערת פרשת
הממשלה. את להפיל

 החברה אנשי של בחדרי־חדריהם המתרחש את זריזים מפיקי־סרטים מנצלים ובינתיים
 קומדיות בסרטי העדין הנושא לשילוב מוצלחת דוגמא לעלילותיהם. כנושא הגבוהה

במערומיה״. ״האמת הסרט הוא ומבדרות, עוקצניות
 ובעולם, בארץ הסרטים מבקרי דעת היא הסרט, של הצלחתו למידת גוספת הוכחה

 ״האמת משתתפי של המשכנע משחקם ועל האקטואלי הנושא על ההלל את שגמרו
מאונם. ופאגי תומס סארי סלרס, פיטר שבראשם במערומיה״,

 שהופיעו הנלהבות הביקורת רשימות מתוך קטעים מספר בפניכם מביאים אנו
ב י ר ע מ

 שכולם פרצופים, שבעה ומעצב תחפושות כמה זאת' בהזדמנות מגלם סלרס פיטר
מאונט. פאגי מצויינת אופי שחקנית היא זה סרט של ה״תגלית״ אך משעשעים.

אחרונות ידיעות
.צוחק היה מקמילן אפילו טוב, משחק מצויין, סרט . .

ץ ר א ה
 כאן, כבר מצליח הראשונים מסרטיו אחד שזהו סלרס פיטר — קומי כשרון

 ומובהק. קומי־מטורף כשרון להוכיח
הזה העולם

 משחק גילויי אפילו בה יש שנונים. דיאלוגים רצופה המצאות, גדושת שטנית, קומדיה
למדי. ומשעשעת בהומור מוגשת היא מענגים.
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 שיער לבעיות מומחה
קוסמטיות ולבעיות

2 פינטקר רח׳ תל-אביב,

★ ★ ★
 העולם הקדיש סידרה, אותה במיסגרת

 לקיריית־באבוב מיוחד מאמר )1338( הזה
ה על כי גילתה, יסודית חקירה בבת־ים.

ישר ממקרקעי בזיל־הזול שנרכשה אדמה
 הוקם מאמריקה. באבוב עולי ליישוב אל,

 ישראליים משתכנים גרים בו רגיל, שיכון
ה את דירותיהם עבור ששילמו רגילים,
 חלק הבתים. שוק של הרגילים מחירים

 קריית־ בעלי בידי שימש האדמה של אחר
ישראליים. במיפעלים כשהקעת־הון באבוב

 זה פירסום שאחרי להניח, היה אפשר
 וכי חדש, נוסח הקרקעות ספסרי יחפשו
 רבנים בשם האומה קרקע את לגזול יחדלו

 ככלי לשמש להם איכפת שלא ואדמו״רים,
שרת.
 נפתח בלבד, שבועיים לפני הנה, אך

 לבין ישראל מקרקעי בין חדש משא־ומתן
 היה לא החסידי הניגון מקאליב. האדמו״ר

 מבאבוב, הרבי על־ידי שהושמע מזה שונה
ממטרסדורף. והרבי מסאסוב הרבי

 בלתי־ כמעט דמות עצמו, מקאליב הרבי
 הופיע ניו־יורק, חסידי בין אפילו מוכרת
 את מיליונים. על החולש כביזנסמן לפתע
 ישראל מקרקעי מינהל עם הראשון המגע
 ניר- שטח רכש כאשר חצי־שנה, לפני קיים

 ראשון־לציון. של הלוהטים מהחולות חב
 הדתי, ראשון עיריית ראש סגן כי אז, נאמר
 הרבי על ש״השפיע״ הוא גרינפלד, יצחק

בחולות. קיריית־קאליב בשם קריה להקים
 מיד הכריז אפסי, חסידיו שמספר הרבי,

 — משפחות ד23 להתיישב יעלו לקריה כי
הקריה. ייסוד שנת תשכ״ג, כמניין

 את קידמה הסוכנות של העליה מחלקת
 בוועד דיבר שרת משה בברכה; ההודעה

 של המופלא החזיון על הציוני הפועל
ומתגשם. ההולך החסידים, עליית
 פתח אחת, נפש אפילו עלתה בטרם אך
 ל־ נוסף, שטח לרכישת במשא־ומתן הרבי

 שטח על מבטו נפל הפעם ב׳. קריית־קאליב
 צריפין, לבין בית־דגון בין המשתרע עצום,

לירושלים. הדרך אם על
כ המיועד חקלאי, שטח הינו זה שטח

ה של החקלאיים לישובים קרקעית רזרבה
 הדתיים העובדים מושבי שלושת סביבה,

 אולם תוחלת. וכפר חב״ד כפר שדה־חמד,
ישר במקרקעי כי לרבי נודע הקודש ברוח

 לאדמה השטח את להפוך נכונות תהיה אל
 כי יוהבטיח רק צריך כך לשם עירונית.

מארצות־הברית. עולים יהיו המתיישבים
קר סוחרי ביניהם הרבי, של באי־כוחו

 פינות בכל שטחים הקונים ידועים, קעות
 מוכן יהיה הרבי כי מיד הודיעו הארץ,

 לו יימכר אם משפחות, 500 עוד להעלות
 מינהל בי. קריית־קאליב הקמת למען השטח

 בלתי־רגי־ התלהבות גילה ישראל מקרקעי
 ב־ אחד נידבך אפילו ניבנה ובטרם לה,

 היו ראשון־לציון, שבחולות קריית־קאליב
ה את גם להבטיח המינהל פקידי מוכנים

קאליב. של החלוציות למטרות השני שטח
ה סחר במי המומחים אחד השבוע הסביר
נעל הזאת הפרשה שבכל ״ברור קרקעות:

ספ כי ספק אין העיקריות. החוליות מות
 לתל־ הקרוב השטח את גילו קרקע סרי

 ואשר מיליונים, עכשיו כבר השווה אביב,
כדי לחודש. מחודש ויאמיר ילך מחירו
 האנשים עם בדברים באו הם אותו, להשיג
 העיסקה ישראל. מקרקעי במינהל שלהם

 איש־ את למצוא רק היה וצריך תוכננה
הבגד.״ את להלביש יוכלו שעליו הקש
 מ־ הרבי זו למטרה נבחר במיקרה רק

התמים. הבטלני המראה בער קאליב,
★ ★ ★

 העיסקה היתד, המישחק כללי כל לפי
לפני כבר ומוגמרת חתומה להיות יכולה

 לא בלתי־צפוי. תקר שקרה אלא שבועיים.
דעת־ א< חלילה, המדינה, מבקר מפחד

 של הכלכליות החקירות מחלקת או הקהל,
 אנשי דתי. מצד דווקא אם כי הארצי. המטה

 השטח עם גובלות שאדמותיהם חב״ד, כפר
 שזר זלמן הוזתיק ידידם אל פנו המבוקש,

 הקרקעיות הרזרבות את ״מוכרים בזעקה:
קרקע!״ מחוסר נחנקים שאנחנו בזמן שלנו,

ישר מקרקעי למנהל טלפון הרים שזר
 המכירה. את לעכב ביקש וייץ, יוסף אל,
 בביצוע אישית מעורב שהיה הנבוך, וייץ

ה לספסרים ההתערבות על רמז העיסקה,
נפ לפתע מקאליב. הרבי מאחורי עומדים

 ״נגלה חב״ד: כפר כלפי איומים של גל תח
 לכם,״ שיש השטח את מעבדים לא שאתם
 תל־אביבי עורך־דין הכפר לוועד הודיע

מפורסם.
 הודעה אל אחר איש פנה זמן באותו אך

ברו ושאל הקרקעות, בשוק ידוע הוא גם
 הוא שלכם?״ הוויתור יעלה ״בכמה רות:
 100 על העולה בסכום לנקוב מוכן היה
ה אנשי־המושב בין שיחולק ל״י, אלף

 המדינה לנשיא יודיעו שהללו בתנאי עניים,
 העיסקה לביצוע התנגדות יותר להם אין כי

המפוקפקת.
★ ★ ★

מ לבסוף, תבוצע שהעיסקה מניח אני
ב מעוניינים מאוד רבים שאנשים כיוון

 אומנם הרעה. מקור בדיוק וזה ביצועה.
 המדינה, מבקר של חריצותם לציון ראויה

 משד, ד״ר בחקירת והפרקליטות המשטרה
 בעיסקות הגדול הלוייתן הוא לא אך בהרב.
הר שנהנו אחרים ישנם המבישות. הקרקע

במיקרה. אחת, פעם ולא ממנו, יותר בה
 והפרקליטות המדינה מבקר המשטרה, אם

 הקשורה השחיתות כל את לגלות רוצים
 יחקרו אם יטיבו המדינה, קרקעות במכירת

 לדרוש עליהם עשרות. אלא אחד, אדם לא
 החל — המנגנון מכל ועדויות הסברים

 מכי כותבי באחרון וכלה עצמו וייץ ביוסף
 רק השונים. הממשלה במשרדי תבי־ההמלצה

 פרו־ ספסרים, לחקור מקום יהיה אחר־כך
למיניהם. ואדמו״רים טקציונרים

 כמה שיצרו ממצב נהנים רק אלה כי
 את לחלק המעוניינים ואישי־ציבור, פקידים

ב מכו עצמם שהם כדי — האומה רכוש
ממעל. לא וכלל כלל נתח הגזל. מן נתח

קר מכירת לחלוטין להקפיא שני: צעד
ל פרט שנים, מספר למשך המדינה קעות
 פרטית בניה או מבוקרת, ציבורית בנייה

 בדרך הקרקע תימכר זה במיקרה מיידית.
מיכרז. על־ידי ויחידה: אחת

המצל מכתב־ההמלצה את שיציג למי לא
 המחיר את שיציע לזה אם כי ביותר, צל

ביותר. הגבוה
 את קיימו ולא אדמות רכשו אשר קונים,

 יידרשו — שנתיים תוך לבנות ההתחייבות
הקרן. במחיר הקרקעות את להחזיר
ב דירה לרכוש אזרחים יוכלו אז אולי

 את למשכן שיזדקקו מבלי נורמלי, מחיר
ואסורים. קלים לרווחים דרך לחפש או עתידם
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