
ממנ היה עופר דב קשישים. פנסיונרים
ל שיצא לפני באשקלון בונה סולד הלי

 במקום לפוש ביקש זיקנה לעת פנסיה.
 תל־אביב שבצפון ברמת־אביב ונוח, שקט

 שיכון לחברת פנה שהוא ברור למשל.
 כאיש בזכויותיו בהתחשב וזו, עובדים,

 במחיר לרכוש, לו איפשרה ותיק, עבודה
מו שהדבר כפי המקובלים, ובתנאים מלא

 לא מ״ר 120 של בשטח דירה מאליו, בן
 ה- של בניו מתגוררים בו מהמקום הרחק

.33 תגור ברחוב עופר, אברהם מנכ״ל
 זקוק מה לשם שישאלו כאלה שיהיו ייתכן

!■מטר 120 של בשטח ■לדירה קשישים זוג
ה בתחום התערבות כבר תהיה זו אבל
 דירה לרכוש רשאי אדם כל שכן פרט,
בדעתו. שיעלה שטח בכל

 הקרוב באדם מדובר הפעם גם נכון,
עופר. אברהם למנכ״ל משפחתית קירבה

 לא שהוא ברור אבל אחיו. הוא עופר דב
די להשיג כדי פרוטקציה לשום זקוק היה
 עובדים בשיכון מרובע מטר 120 של רה

 את לעשות יכול אזרח כל ברמת־אביב.
 לגשת רק הוא לעשות שעליו מה כל זה.

 מחיר את לשלם עובדים, שיכון למשרדי
 ייאמר במקרה אם אותה. ולקבל הדירה

האח השנים בארבע קרה שזה כפי לו,
 עובדים שיכון של הדירות שכל רונות,

 יכול הוא מזמן, נמכרו כבר ברמת־אביב
לשי נרשם שלא עצמו את להאשים רק
 משפחה קרוב שאינו כך על או בזמן, כון
עופר. אברהם של

 עופר אברהם של מסירותו ספק. אין
 ראויה לשיכון, הזקוקים הצעירים לזוגות

 לאישיותו הציבור הערכת אבל להערכה.
 היתה המנכ״ל, של המעלות ורבת הטרומית

 שאברהם הציבור ידע לוא גוברת, ודאי
לזו שיכון בהשגת רק מסתפק אינו עופר

שית כפי קרובות, לעיתים צעירים. גות
 מסייע הוא להלן, הנדונים במקרים ברר

 גם עובדים בשיכון הצעירים למשתכנים
 במה להם שיהיה כדי תעסוקה, בהשגת
שרכשו. הדירות עבור לשלם
 רק עופר. דן עורך־הדיו למשל הנה

 כמזכיר הנ״ל התמנה חודשים מספר לפני *
 ישראלום, בחו״ל הדירות שיווק חברת

 חברות וכמה עובדים לשיכון המשותפת
 והעוסקת אחרות, ופרטיות ציבוריות בניה

 ולתושבי- לתיירים בישראל דירות במכירת
ההנ ראש יושב הוא עופר אברהם חוץ.
 ככל הפעיל והוא הנ״ל, החברה של הלה

 עופר שדן כדי השפעתו מרבית את הנראה
 ולאברהם החברה. מזכיר תפקיד את יקבל
 כאשר עובדה: בחברה. השפעה יש עופר
 לאר־ כמובן) (בשליחות, נסע שנה לפני

הש סיור לערוך בדעתו עלה צות־הברית,
 שב- והקייט המלונות באזור גם תלמות

 הוצאות את לו שילמה ישראלום מייאמי.
השהיה. דמי ואת לשם הדרך

ב ורעי־הלב צרי־העין אלה היו שוב
 מעין תשלום כי שסברו ישראלום, חברת

הנ חבר אלא החברה עובד שאינו למי זה
 לחוקי והן החברות לחוקי הן מנוגד הלתה

 את העלו אף רעים אנשים אותם המיסים.
 פנחס שר־האוצר בפני בענין השגותיהם

 שיבהל עופר כאברהם איש לא אולם ספיר,
כאלה. ומכוערות בזויות מהלשנות

 שדן שהעובדה הוכח שוב לענין: חזרה
 מנעה לא עופר אברהם של בנו הוא עופר

ב קורה שהדבר כפי לבנו, לסייע מהאב
 הורים מתנכרים שם אחרות רבות משפחות
לבניהם.

 שבא השני הצעיר שבזוג המפרנס גם
ברמת־אביב, עובדים שיכון בבנין להשתכן

 כפי עבודה. מחוסר נותר לא עופר, יעקב
 זכה הוא לשמוע, ישמח ודאי שהציבור
פיר־ במשרד כפרסומאי לעבודה להתקבל

 פירסום משרד שאותו זה וידוע. גדול סום
 זה עובדים, שיכון של המפרסם גם הוא
חשיבות. הסר מקרה רק

 ביטאון
פרטי

דווקא להיות צריך שלא סתבר **
 כדי עובדים שיכון מנכ״ל של בנו

ש אביבים, נוה ליד יוקרה בדירת לזכות
 אזרחים גם עובדים. שיכון על־ידי נבנתה

 דירות שם לרכוש שרצו אחרים פשוטים
בכך. הצליחו מפוארות,

 אפשר עופר ויעקב דן של שכניהם בין
סיני, יוסף כמו פשוטים אזרחים למצוא
עובדים, שיכון של הכללי החשבונות מנהל

 של הבניה חטיבת מנהל לאקס, יצחק או
 על המשתרע פנטהאוז שרכש בונה, סולל
 דן של דירתו מעל מטר 186 של שטח

 בנו של הפנטהאוז משתרע לידו עופר.
 מראשי ז״ל, מילמן בן־ציון של הצעיר
לשעבר. השיכון משרד
 ולזעוק עולמות להרעיש צריך שלא כך
דבר של בסופו מקבל צעיר זוג כל חמס.

 של דאגתו לה. זקוק שהוא הדירה את
 הצעירים לזוגות עובדים שיכון מנכ״ל

 בחרדתו יפה משתלבת יחד, גם והקשישים
 על העמים כך לשם הציבורית. לתדמיתו

 עובדים שיכון חברת של ההוצאות תקציב
 הפרטית המזכירה מלבד נוספת. הוצאה

עצ בפני סיפור שהיא עופר, של הצמודה
 יחסי־ציבור ואיש אישי דובר גם לו יש מו,

 של הטוב שמו את להפיץ הדואג צמוד,
 זה לצורך המשתכנים. ציבור בקרב עופר

 לאחרונה לאור להוציא עופר החל אף
 בית, בשם הקרוי ודיור לשיכון בטאון

 והמכיל טפסים באלפי בהידור המודפס
 הנושא זה כמו מרתקים רעיוניים מאמרים

 הגרים למען — ״הדירה הכותרת: את
בה.״

 שאיש קרה איך ■לתמוה יכולים רבים
 ונקי־כפיים טהור־מידות כשרוני, פעלים, רב

בממ שר למישרת הגיע עופר,'טרם כמו
 העבודה בסיעת נכלל 1969ב־ ורק שלה,

מפ כשעסקנים וזאת, השביעית, בכנסת
 הרבה ממנו, מוכשרים פחות הרבה לגתיים

המפ פעילותם את שהחלו צעירים יותר
 לדרגות מזמן הגיעו כבר אחריו, לגתית
התמ לאלה ובכן, שרים. סגני או שרים
ה הקאריירה על כאן לספר כדאי הים,

(לשע עופר אברהם של המופלאה אישית
 עד אותו שהביאה ,51ה־ בן קירש) בר

ישראל. של הדירות קיסר לדרגת
 צילו

דיין של
 לארץ- שעלה פולין, ידיד ופר, **
ה הכוכב היה ,1933 בשנת ישראל ¥

 שמישהו לפני עוד מפא״י צעירי של עולה
 שמעון או דיין משה של שמם את הכיר
 שהתגלה ותיק, מפלגתי עסקן הוא פרס.

ש מובהק, כקארייריסט דרכו מראשית
 כמו בקטנות ומזלזל לעקרונות צמוד אינו

 אשר כמו מקובלות. נורמות או ערכים
 המדיה. קיבוץ ממייסדי הוא גם היה ידלין,

 צעירי כל כמו שירת העצמאות במלחמת
 האדם כוח קצין היה בחיל־הים, מפא״י

 שר־הבטחון חילק תקופה אותה החיל. של
 רבים לצעירים קצונה דרגות בן־גוריון דוד

 נסיון כל חסרי והיו במפא״י שהתבלטו
 את יקלקלו שלא כדי אבל וצבאי. קרבי

בחיל־הים. לשרת אותם שלח המלחמה,
 בראש עופר אברהם עמד 1955 בשנת

כתו מפא״י. של המפורסם הצעירים מרד
 כוח בעמדת הצעירים זכו זה ממרד צאה

 של תל־אביב מחוז כמזכיר נבחר ועופר
 הגוש את אז הביסו הצעירים המפלגה.
 נמיר, מרדכי כמו אישים עמדו שבראשו

ואחרים. נצר שרגא מאיר, גולדה
 שרגא אז הצליח גולדה של בעזרתה

 בפניו חסם מכהונתו, עופר את להדיח נצר
 עופר שלו. הפוליטית הקאריירה המשך את

ב הסתפק דיין, משה של לצילו אז הפך
תנובה. במרכז עובד של צבוע תפקיד

 ש- היה נראה הימים אותם של במפא״י
 בשנת רק מחוסלת. עופר של הקאריירה

 כשר־החק- דיין משה התמנה כאשר ,1959
 מינה דיין מחדש. עופר של שמו צץ לאות,

 צעירי מקרב הפוליטיים תומכיו שני את אז
 גד בעוד משרדו. מבכ״ל כסגני מפא״י
אב מונה לתיכנון, כסמנכ״ל מונה יעקבי

 וכיושב־ראש לכלכלה כסמנכ״ל עופר רהם
והירקות. הלול מועצת

 ״חבר לכינוי עופר זכה תקופה באותה
 מועצת כיושב־ראש בתפקידו קוקוריקו״.

 דבר ביצים, בייצוא לעסוק הירבה הלול,
לחו״ל, פעמים עשרות לנסוע אותו שחייב

 ידוע והפוליטיים הכלכליים לעיסוקיו נוסףהמתוקים החיים
 תענוגות את שאוהב כמי עופר אברהם

הישראלית. הבוהמה מנשות שתיים בחברת חברתית במסיבה נראה הוא כאן החיים.

 את מייצא שהוא שטענו כאלה שהיו עד
 אותם נושא כשהוא ידיו, במו הביצים

בכייסיו. נסיעה בכל
 עם במגע עופר בא אלה בתפקידיו

 הרוח נושבת לאן מיד והבין ספיר, פנחס
למע העקרונות כל על ויתר הוא במפלגה.

 מפא״י צעירי את נטש אז, עד נלחם נם
 בן־ לתומכי התחלקו שאלה לפני עוד

 הטי- לנער והפך אשכול, ותומכי גוריון
ספיר. פנחס של פוחים

 סמנכ״ל מתפקיד עופר התפטר 1962ב־
 גם פרש שנה כעבור מישרד־החקלאות.

 מחוסר נשאר לא הוא אבל ממועצת־הלול.
 הוא לתפקיד. לו דאג ספיר פנחס פרנסה.

 אשדוד חברת של הכללי כמנהל מונה
 הנסיעות בתחביבו, להמשיך שיוכל וכדי

מש מחברי כאחד גם מונה הוא לחו״ל,
האירופאי. השוק מועצת ליד ישראל לחת

ל בז שאינו כאיש אז התגלה עופר
כאו התבלט ובחו״ל בארץ החיים. הנאות

 שאירחו ישראליים ולכמה בילויים, הב
 מאוד פיקנטיים סיפורים יש בחו״ל אותו

אודותיו.
מר
קו די קו קו

 עופר בין ולקרע לתפנית גרם ה *ץ
ז ודיין

 שערך בביקורת נמצאת כך על התשובה
 גילה, בה במועצת־הלול, מבקר־המדינה

ש הבאים, המימצאים את גם השאר, בין
 משום ושנשכחו בשעתו המדינה את הסעירו

:עופר של בקאריירה מה

 אברהם קיבל וחצי שנתיים במשך 9
 מכוניתו, להחזקת כפולות הוצאות עופר

 החקלאות. ממשרד והן הלול ממועצת הן
 מלבד ל״י. באלפי הסתכמו אלה סכומים
 עבירה גם בכך היתד, רגיל רמאות מעשה

מס־ההכנסה. תקנות על
 עופר קיבל מכוניתו את לרכוש כדי 9

 ל״י אלפי כמד, של בסכום גמילות־חסד
 הביצים. מגדלי ומאיגוד ממועצת״הלול

 למועצת- המכונית את עופר מכר אחר־כך
הע וזו ל״י, אלף 14.5 של בסכום הלול
לשימושו. המכונית את מידה
 של לשימושו רכשה מועצת־הלול 9
שבל בריטניקה, האנציקלופדיה את עופר
הבי שיווק את לנהל היה יכול לא עדיה
האנ כרכי כי הסתבר בבדיקה אולם צים.

במשרדו. ולא בביתו נמצאים ציקלופדיה
תמו לרכוש נוהג היד, שעופר הסתבר 9
 אך מועצת־הלול, בכספי יקרות אמנות נות

חבריה. אישור ללא
 יושב־ראש מתפקיד עופר פרש כאשר 9

מש כסמנכ״ל להתמנות כדי מועצת־הלול,
 אחר- פרישה. פיצויי קיבל החקלאות, רד
ל וחזר ממשרד־ד,חקלאות כשד,תפטר כך,

 ממשרד־ פרישה פיצויי קיבל הלול, מועצת
 במשרד- היותו תקופת כל אולם החקלאות.
תש מועצת־הלול עבורו שילמה החקלאות

 שקיבל למרות וזאת הפנסיה, לקרן לומים
מהמועצה. שפרש בעת לכיסו זה כסף

 הם מבקר־המדינה של אלה גילויים
 נאלץ עופר דיין. לבין בינו לקרע שגרמו

ש אלא המסקנות. את ולהסיק לפרוש אז
מכך. הפסיד לא הוא

חב כמנכ״ל עבודתו שנות וחצי בשלוש
מ שקיבל התשלומים הסתכמו אשדוד, רת

 אז החזיק הוא ל״י. .אלף 300ב־ החברה
 לנשיא שרק מפוארת, סלון ציטרואן מכונית
 שהגיע עד זהה. מכונית היתד, המדינה

 היה בשכר, כמנהל אשדוד לחברת עופר
 תשלום. ללא החברה מנהל בן־עמי עובד

 עופר קיבל עתק סכומי איזה הסתבר כאשר
 עובד גם דרש בחברה, שירותיו עבור

 כך רטרואקטיבית. דומים סכומים בן־־עמי
 עלו אשדוד בחברת עופר של ששירותיו

 אלף 600 אלא ל״י אלף 300 לא למעשה לה
 היא החברה על הבעלות מחצית אגב, ל״י.
ל זרם שהכסף כך ישראל. ממשלת בידי

המיסים. משלם מכספי עופר של כיסיו
 את עופר הקים 1965 שנת של בבחירות

כ והתמנה אשכול, תומכי אירגון את״א,
תל-אביב. עיריית ראש סגן

 שיכון כמנכ״ל מונה 1967 באוקטובר רק
ו שמו את לטהר שנועד תפקיד עובדים,

ממ תפקיד לקראת ריהביליטציה לו לתת
 כי אז התגלה המזל שלרוע אלא לכתי.

 משתתף הוא ראש־העיר כסגן בתפקידו
 בין שדנה ערים, בניין ועדת בישיבות

 אותה עובדים, שיכון בתוכניות גם השאר
בג החוק, על עבירה זו היתד, ניהל. הוא
 אבל לדין. אחרים במקומות מעמידים ללה

 הוא טובים. וקשרים עבה עור יש לעופר
הערים. בניין מוועדת בהתפטרות הסתפק
 שיכון חברת בניהול ממשיך הוא מאז

 קפיצה קרש בה רואה כשהוא עובדים,
שר־השיכון. לתפקיד
 שר־השי- שבתפקיד בכך להתנחם ניתן

 קרוביו כל רבים. נזקים לגרום יוכל לא כון
ש הצעירים הזוגות כולל משפחתו, ובני

מרווחות. פאר בדירות מסודרים כבר בהם,
י 19 ־


