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יהיה מוכן לתת לפלג דירה׳ רשאי לבנות
 120מטרים מרובעים מעל למותר על־פי
החוק.
 .הקרן שנגדעה .השיטה קנתה לעצמה
אחיזה בחיפה זה מכבר.
העיקרון; על־פי החוק מותר לבנות ב
חיפה על שטח של  34.5אחוזים משטח ה־
מיגרש .הגבלה זו באה כדי לשמור על
משב־הרוח ויפי־העיך .אולם הקבלנים למדו
לדעת כי אפשר לעקוף מיגבלה זו .ועדת־
בניין־ערים של העיריה מוסמכת להגדיל את
המיכסה ,״במקרים מיוחדים״ .בחיפה יש רק
מיקרה מיוחד אחד :הכישרון למצוא חן ב
עיני י אבא חושי או שותפיו.
יש דרכים שונות למצוא וזן .פעם היתר,
זאת תרומה חשאית לקרן ראש־העיר .אך
דרך זו נחסמה ,כאשר גילה העולם הזה■ את
השערורייה ,לפני שמונה שנים ,הביא ל
חיסולה של הקרן .אך דרכים אחרות נשארו.
למשל :על קבלן חיפאי להענות בעין יפר,
לכל מיפעל הקשור ביוקרתו■ האישית של
חושי .מחיר כרטים־כניסה לתערוכת־פרחים
היה ,לגבי קבלנים 100 ,ל״י הכרטיס ,ומוטב
היה לכל קבלן לרכוש שישה עד עשרה כר
טיסים.
אולם הטובה מכל הדרכים ד,יא דרך שיכון
הפרוטקציה .מישהי  .מחבורת כל־אנשי־חושי
פונה לוועדת־בניין־ערים ,מבקש לתת לקב־ .
לן כלשהו היתר לבנות מעל למיכסה המו
תרת ,תמורת התחייבות הקבלן לתת לו
דירה במחיר שלא יכלול את מחיר האדמה
)משמע :במחיר הנביוך בשליש עד חצי מן
המחיר לאזרח רגיל(• מכיוון שכל־אנשי-חושי
אוהבים את מרומי הכרמל• ,שם האדמה יק
רה במיוחד ,מתנהלים שם רוב העסקים.
התוצאה :הקבלן מרוויח הון נוסף ,הפרו־
טקציונר זוכה בדירה בחצי־חינם .,וחושי
יכול לספק טובות־הנאה לאנשיו ,המבצרים
את שלטונו.
שופט ,רב ,מחנך .רשימת הזוכים
נכבדה מאוד ,מקיפה את חברי כל המפל
גות החיפאיות ,שכולן חברות בודעדת־בנייך
ערים — ועל כן כולן מקבלות פרורים׳ מן
העוגה .בין השאר:
 0ביקש שופם־השלום החיפאי אליעזר
נוימן-:״אני גר כעת עם משפחתי בת שש
הנפשות בשלושה חדרים ,וזקוק לתנאי-
מגורים מרווחים יותר ,לאור עבודתי כשו
פט ,ועבודת אשתי כמורה בבית-הספר -ה־
הריאלי.״ השופט ביקש היתר ל־ 123מטרים
מרובעים .הוועדה נתנה לקבלן ,שבנר ,את
הבניין המפואר ברחוב הספורט  ,16על ה
כרמל ,היתר לבנות  60מטרים מרובעים
מעל למכסימום החוקי .איש בוועדה לא שאל
מדוע׳ לא יכולים שני בני הזוג ,העובדים
ומשתכרים שניהם ,להשיג דירה בורך
אחרת.
 0ביקש אליעזר מולך ,חבר מזכיךות
״לקבלת הפונים אלי״' .ההענקה 90 :מטרים
מרובעים.
 0ביקש הרב כץ משכונת־רמז דירה
מועצת פועלי חיפה ,והמעורב בפרשת ג׳ונ־
גל־הבשר :״זד ,למעלה מעשרים שנה שאני
עסקן ציבורי ואין ביכולתי להחליף את
דירתי.״ החלטת הוועדה 80 :מטרים מרוב
עים ברחוב הצלבנים.
 0קיבל אלכסנדר דרורי ,מפקח מחוזי
במשרד־ד,חינוך ,מעסקניה הבולטים של
מפא״י 60 .,מטרים מרובעים בנווה,׳־שאנן.
 0הודיע ד״ר צבי טגסליכט ,סגן פרק־
ליט־המחוז ,תושב נווה־שאנן ,כי הוא זקוק
להחלפת אוויר ומגורים מטעמי־בריאות ,וכן
לשקט לשם מילוי תפקידו .המערה ,המבינה
בענייני אוויר ושקט ,הקציבה לפרקליט 60
ממ״ר ברוממה.
• מצא אברהם סכנין ) ,(36חבר מוע
צת העיר מטעם אחדוודהעבודה וחבר ה
וועדה ,כי מחלת־ד,אסטמה שלו מונעת ממנו
להוסיף ולגור בקריות ,וכי הוא 'זקוק ב
דחיפות להחלפת־אוזיר ברחוב אהוד  .16ה
הענקה 90 :ממ״ר.
פנה לד״ר חושי! הקנוניה היא כל
לית ,מקיפה את כל מפלגות חושיסטאן,,ש
לקחו היתרי־בניד ,מפוקפקים למועדוניהן .ו־
לבני־חסוחן ,ביניהם רבנים ,בני־שרים עס
קנים מכל הסוגים.־
רק במיקרים נדירים  ,התנגד מישהו מ
חברי התערה לאחת ההענקות .כך התנגד
עורך־הדין נחום כהן ,נציג מפא״י ,להענקת
ההיתר לשופט נוימן ,בטענה בי הדבר יפגע
ביוקרת מערכת־השיפוט.
כל התנגדות כזאת היתר ,צריכה לעלות
בישיבה פומבית של מועצת העיריה ,לעיני
העתונאים■ אולם חושי הוא אדם עדין ,והוא
העולם הזה 1562

