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 הלוואות לתת כדי שהוקם כרובו, ממשלתי בנק הוא ״טפחות״ בנק

 להתגורר לעכור הכנק מנהל החליט באשר אולם חדשים. לעולים
 מפוארת וילה - הציבור מכספי - להקים המוסד החליט בירושלים,
לירות. מיליון חצי ששווייה חדרים, עשרה בעלת דו־קומתית

 ב־ ביותר המפואר המגורים איזור ף
 הווילה שוכנת טלביה, בשכונת ירושלים, ■4

חלו יודעי־דבר שרובר. מילס המליונר של
 ביותר הנהדרת הווילה זוהי אם בדעתם קים

 אחד בדבר אך לה. דומות שיש או בארץ,
 זוהי — בירושלים לפחות הכל: מסכימים

ביותר. היפה הווילה
 הולכת הגדול המליונר של הווילה ליד

 הראוייה אחרת, וילה אלו בימים ומושלמת
 מפוארת, דו־קומתית וילה הטובה: לשכנות

חדרים. עשרה בעלת
 יהיה לא שרובר המליונר של שכנו אולם

 — ציבורי פקיד זה יהיה מליונר. עוד
 לעצמו להקים כדי הציבור בכספי שנעזר

ל״י. מליון חצי העולה הוילה, את
של הכללי המנהל מן, משה — שמו

להשל עד גמור. מלהיות עדיין רחוק הבית
 מחצי בלמעלה הבניה מחיר יסתכם מתו

לירות. מיליון
 על הבנק בכספי השתמש לא מן משה

 הבנק, של המנהלים מועצת עצמו. דעת
 כדי מיוחדת ועדה מינתה איש, 15 המונה
 הבנק מנהל שיקבל התנאים את לקבוע

 לא לירושלים. מתל־אביב העברתו לרגל
 מועברים הבנק שפקידי ראשון מקרה זה היה

 הוא המקובל הנוהג לירושלים. מתל־אביב
 לדברי אולם, ל״י. 8000 מקבל עובר שפקיד

 מועצת־ חבר שהוא חזני, מיכאל חבר־הכנסת
 תנאים למן נקבעו הבנק, של המנהלים
מיוחדים:

המיגרש על הזכות את יעביר הוא >•

ןי7ג1י0
 וגרי ב״הדריי ביררוהו רנזד ',1״בופזזוה בהן נהר וו וון, נושה
 רו שיש הוזריבו ן,2בנ רוווהר הפך כאשר אך צוונו, בכיה
מת וורוא  הוופורנווו הירושרווי רוויריוור בשכווה רגור הו
 שרו. הווירה ןנזה2ה את וווווון כשהציבור — שרובר ווירנו
 רנוצוון דירות ררכוש היו יכורות נווריגז וושפוזות כווה

<׳ יי״בופווות בהן נהר רוו ןרה2הי הווירה שנורתה בכנוף

 האלף, 80 את מן הפקיד אם אפילו
 בדירתו הושקעו אז שגם הרי טנא, כגירסת

ל״י, אלף 170 על הריבית ל״י. אלף 170

 שלו המניות שמרבית בנק ספחות, בנק
 הם בו הכספים ושרוב הממשלה, בידי הן

הממשלה. כספי

ס
 לגור ״למה

?״ בחור
 טפחות בנק הנהלת החליטה אשר ^

 מתל־אב־ר הראשי משרדה את להעביר
 הכללי המנהל גם כי היה ברור לירושלים,

 יצטרך כי היה, גם ברור כן. לעשות יצטרך
 ואכן, מעמדו. את ההולמת ברמה כן לעשות

הולמת. יותר להיות היתד, יכולה לא הבחירה
של האישי טעמו את הלמה גם היא
 במקומות לגור נהגתי ״תמיד מן: משה

 ואחר־כך בטלביה, ״גדלתי סיפר. טובים,״
ששיטחה בוילה בתל־אביב, ברמת־חן גותי
 סיבה שום אין מטר: 750 הגן, עם יחד היה,

חור.״ בתוך אגור שעכשיו
 משה רכש שלו לאנטי־חור המגרש את

 היה המגרש שתי שנתיים. לפני עוד מן
 — ל״י אלף 110 דבר יודעי הערכת לפי —
 רכש מן בלבד. אלף 67ב־ רכשו הוא אך
כש מיכרז. לגביו שנערך מבלי המיגרש את

 החליט מדוע ישראל מקרקעי מינהל נשאל
 השיב מיכרז, ללא למן המיגרש את להעניק

 מיגרשים להעניק לו מותר הנוהלים שלפי
שר. של בהמלצתו — מיכרז ללא

 ותעשיה. פיתוח בנק של הכללי המנהל יות
מיו והטבות תנאים בשעתו קיבל זה עקב

ת בין כיום קרויות אלה הטבות חדים.
מס בכירים פקידים תנאי־נאסן. פקידים
זה. תקדים על תמכים

ה מתפיקדו התפטר זנדברג משה כאשר
 מועצת־ יושב־ראש להיות והפך ממשלתי
 נתפרסמה ותעשיה, פיתוח בבנק המנהלים
 פקידים ועל עליו — כתבה הזה בהעולס
 מיו״ ותנאים הטבות שקיבלו נוספים, בכירים

 כתבה בעקבות נאמן. תנאי בסים על חדים
ב שאילתות אבנרי אורי ח״כ אז הגיש זו

 שזנדברג לכך הנראה, ככל שגרמו, כנסת,
המיוחדים. בתנאים זכה לא

כסף אין
 גם ישלם שהבנק (כנראה הבנק. לטובת

 המיגרש יירשם ואיך מחי המגרש.) עבור
עדיין. ברור לא — הבנק שם על

 לפי מן. עבור הוילה את יבנה הבנק •
והעל התחתונה, הקומה תימכר זו גירסה

בשכירות. למן תימסר יונה
 משרד־השי־ מנ״כל טנא, דויד לדברי #
 הכסף את טפחות בבנק מן יפקיד כון,

 התל־אביבית הדירה מכירת עבור שקיבל
 לו שתשולם בלי — ל״י אלף 80 — שלו

ריבית.
שלא הלוואה

 לחודש. ל״י 1,700 היא לשנה, 120/0 לפי
 מפסיד והבנק — זו ריבית משלם לא מן

הציבור. מכספי — אותה
אחד לחדר אפילו

ייי־. 53י׳
הוא בפרשה ביותר הפירנטי פרט

!תקי יש ׳הבנק״ הנהלת ליביי ל£0 ה ״ ש מ ש נא על־שם נאמן, תנאי נקרא התקדים זה. מהעסק. מרוצה לא עדיין מן ה
ז)4 בעמוד (המשן ה־7 שעבר במשרד־האוצר החשב־הכללי מן,

ס
ריצפת * ע
שיש־שחור ^ מ

ץ ה *  שמרבית בנק, על שולט מן ש
הממ כספי הם בו המרוכזים הכספים

 — אלו כספים להלוות למי קובע הוא שלה.
 עליו הממונה שר־האוצר, אפילו ולפעמים
 לא מן עבור הטוב. ברצונו תלוי ישירות,

 מה כלשהו. משר המלצה להשיג קושי היה
הכתוב? המיסמך בהשגת איפוא הטעם
 מן התחיל המיגרש, את שקנה אחרי מיד
 בה אשר המפוארת, בוילה עליו. לבנות

 הושקעו שיש, ומדרגות שחור ריצפת־שיש
הבנק. מכספי — לירות אלף 420 כה עד

להחזיר צריך
 שמשה הראשונה הפעם זו היתה א ך)
בש כשעבר שלו. מהבנק כסף קיבל מן /

קבו הלוואה קיבל לתל־אביב, מירושלים עתו
 — להחזירה צורך כה עד היה שלא — עה
 את כשמכר עתה, רק ל״י. אלף 15 של

להחזירה. יצטרך אולי הדירה,
 של החדשה הוילה תעלה טנא של לדבריו

 שמן ומאחר בסך־הכל. ל״י אלף 170 מן
 יעלה שהבית הרי — אלף 80 בבנק מפקיד

בנ למנהלי לתת שמקובל מה וזה אלף 90
ממלכתיים. קים

 החילה מיסודו: מופרך זה שחשבון אלא
 את יקבל מן ל״י. מליון חצי לפחות תעלה

 זאת קומה טובה. היותר — העליונה הקומה
ל״י. אלף 250 לפחות שחה
 כבר בונים הבית את זה: רק לא אך

 עד היא, גם שווה הכסף על הריבית כשנה.
ל״י. אלף 25 לפחות היום,

ה ןוווהיה,2דו־הווידה וזאת  האנןסי־ באיוור וננזצאה זזרריש, ששרה מרד
 היג אין האגו בורביה. .בשכונה בירושרינו, ביוהר נןרושיבי

 ~! השהידיש בשריה רדברי שבורו? נזרי נזפוארה ןצת2
ןצת2 צפופה אפירו היא רדבריו הוא, נהפוך רא. וכדר כדר




