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הממשלה לראש שיכון
)31 מעמוד (המשך
שה סביר רק זה היה גולדה, של מביתה

 לעלות יצטרכו לא בו שייערכו תיקונים
 כמו לקופת־המדינה, גדולים כה בסכומים

 שנפלה מרגע גולדה. של דירתה שיפוץ
ל מע״צ. לאנשי הכדור הועבר ההחלטה,

 לא ראש־הממשלה, לישכת אנשי דברי
 בדירת לבקר אפילו ורעייתו רבין טרחו

 זכרו אבן בבית אולם פינויה. טרם אבן
 בבניין רבין לאה של אחד ביקור לפחות

כך. על ידע עצמו רבין אם ספק פינויו. טרם
 שגם העובדה היתד. ידע, לא שרבץ מה

 לעלות עלולה אבן של בדירתו השתכנותז
 בניגוד כי לקופת־המדינה. ניכרים בסכומים

הרי כל היה שבה ראש־הממשלה, לדירת
 של השרד דירת היתד. המדינה, רכוש הוט

 ברהיטיו ככולה רובה מרוהטת שר־החוץ
עצמו. אבן אבא של ובאביזריו הפרטיים
חוד של באיחור אבן, אבא פינה כאשר

 הוא בלפור, ברחוב דירת־השרד את שיים
 שהיו הרהיטים כל את כימעט ממנה פינה

ב שהיו הענקיות הספריות לו. שייכים
 כל את שפיארו היקרים השטיחים בניין,

 ששוויין המקוריות התמונות אוסף חדריו,
 נלקחו אלה כל — רבים במיליונים נאמד

 רק בו נשארו הבניין. מתוך אבן ידי על
המדינה. רכוש שהיו מעטים. רהיטים

:■ ■ י■
 לא אבן, בית שהיתפנה אחרי 3 ף
 ערכו זאת לעומת רבין. בו ביקר ^

 הערכה עשו הם בבניין. ביקור מע״צ אנשי
לעשות שיש הקלים השיפוצים יעלו כמה

 והמת־ ילדים בשמונה המטופלת מישפחה,
 לבין בירושלים, ט׳ קטמון בשיכון גוררת
 ראש״ של בדירת־השרד שיושקע הסכום

 ״חדשות במאמרו: חזני כתב הממשלה.
 את משפץ ממשלתנו שראש לנר, מספרות

 ל״י: אלף 400 של בסכום החדש מעונו
עבו שעות מיליון שני כנגד השקול סכום

 בבלוק ב׳, משפחת ילדי ילדים, של דה
 ד,ריצפה. על יחפים, ט/ בקטמון ,101

 ז זעה האינך ״ארץ
 י רועשים האינכם ״הרים,

 ל מזדעק האינך ״ציבור,
 שפיכות־ דמים, שפיכות אינה זו ״אם
מהי?״ דמים
 בקריאה חזני משה סיים מאמרו את

 למעונך כך תיכנס אל ״יצחק, לרבין:
 בלוק ילדי על חשוב בירושלים. החדש

 !״אותם עוקד אתה :בירושלים 101
 תגובות. של גל גרר חזני של מאמרו

 על התנצלות מעריב פירסם היום למחרת
 מבוסם היה הוא כי טען חזני, של מאמרו

 ובלתי בלתי־בדוקה עתונאית ״ידיעה על
בדו בלתי היתד. ההתנצלות גם מהימנה״.

 את לבדוק מעריב טרח לוא שכן, קה.
תוכ אומנם היתד. כי מגלה היה הפרשה,

 ל״י אלפי מאות של סכומים להשקיע נית
 אבן, דירת של מחדש וריהוטה בשיפוצה

רבין. ידיעת ללא נעשה שהדבר אלא
■ י■ ■

 בהת- הסתפק לא ש״מעריב״ לא ^
 של רשימה פירסם למחרת נצלות.

ש גולדשטיין, דב הבכירים, מכתביו אחד

מהחצר מבט — גולדה בית
ופתיליה דולפים ברזים

 גבוה. בסכום הסתכם לא הסכום בבניין,
 כמד, הערכה גם ערכו הם זאת לעומת

 מחדש, הדירה בריהוט להשקיע צורך יהיה
ראש־ד,ממש של מעמדו את הולמת ברמה

 להשקיע צורך היה גסה הערכה פי על לה.
 יחלקו הדירה. בשיפוץ ל״י אלף 400כ־

לריהוט. מיועד היה זד, סכום של הארי
 העולם למערכת והגיע התגלגל הסיפור

תש במדור פורסמה שבועיים, לפני הזה.
 שסיפרה הידיעה )1927 הזה (העולם קיף

 מתקציב ל״י אלף 400כ־ של ״סכום כי
 של ביתו את להתאים כדי יושקע המדינה

 בלפור ברח׳ אבן, אבא לשעבר, שר־החוץ
 של כמישכנו בירושלים, רחביה בשכונת

 ידיעה באותה רבין.״ יצחק ראש־ד,ממשלה
 של בדירת־השרד הריהוט ״כל כי גם צויין

 אבן. של הפרטי רכושו היה שר־החוץ,
 לשיפוצים יידרש ל״י, אלף 400 של הסכום

 בבית, להכניס רבין ויצחק לאה שביקשו
מחדש.״ לריהוטו וכן

 והיה מוטעה, היה הידיעה של זה ניסוח
 שכן, לראש־ד,ממשלה. עוול לגרום כדי בו

הח בדירה והריהוט השיפוצים מסתבר,
 יצחק של בקשתם לפי נעשו לא דשה,
 הידיעה פירסום ליום שעד — רבין ולאה

 ראש־ לישכת טענת לפי בדירה, ביקרו לא
 אנשי של התוכנית לפי אלא — הממשלה

 ראש־הממ־ בלישכת נודע למעשה מע״צ•
 בדירת להשקעה שיידרש הסכום על שלה
הזה. בהעולם מהפירסום כתוצאה רק אבן׳

 להתגלגל העניינים החלו כבר שאז אלא
 פיר־ אחרי ימים מיספר צפוי. בלתי בכיוון

 הזה בהעולם תשקיף במדור הידיעה סום
 על חריף ביקורת מאמר במעריב פורסם

להת לעבור כוונתו בשל ראש־הממשלה,
 רב. כה סכום יעלה ששיפוצה בדירה, גורר
שר של בנו חזני, משה היה המאמר כותב
 חזני. מיכאל המפד״ל ח״כ לשעבר׳ ר,סעד
 הידיעה למיקרא כך כל הזדעזע חזני,

 אותה קרא כי ששכח עד הזה שבהעולם
לטלוויזיה. אותה וייחם הזה בהעולס

של הכנסותיה בין השוואה ערך הוא

 חזני. של מאמרו על חריפה ביקורת מתח
 למחות מיועדת זו רשימה משהייתה יותר

 למחות נועדה היא חזני, של מאמרו על
ש גולדשטיין, עצמו. ראש־ד,ממשלה בפני
 סלח לא מעריב, של הראשי המראיין הוא

 למעריב. ראיון להעניק שסרב על לרבץ
 כשרה השעה את גולדשטיין מצא עתה,

 מעניק היית אם הנה, :לרבץ מוסר להטיף
 — דבריו מתוך השתמע — למעריב ראיון

זו. במיכשלה נכשלים היינו לא
 מעז. מתוק יצא דבר של שבסופו אלא
 שהתפתחה הסערה בעקבות שעבר, בשבוע

 ערכו הזה, בהעודם הידיעה פירסום אחרי
 ביקור ורעייתו ראש־הממשלד, סוף סוף

המ לשעבר, שר־החוץ של בדירת־השרד
הירושלמי. מישכנם להיות יועדת
 שיפוצים עריכת על הוחלט במקום בו
 וסיוד. צביעה שיכללו בבית, בלבד קלים

 הכולל ,רב־ד,חדרים הבניין לריהוט באשר
 לקבלות הראשונה בקומה גדול אולם גם

 פיתרון על הוחלט ממלכתיות, וסעודות פנים
 מרוהטת בהם הממשלתיים הרהיטים אחר:

אבן. לדירת יועברו גולדה, של דירתה
 ולאה יצחק התעקשו אחד דבר על רק
 גולדה. ישנה בה במיטה יישנו לא הם רבין.
 חדש שינה חדר יירכש אם הוחלט טרם
 השינה חדר את יעבירו שמא או רבין, לזוג

שבנוה־אביבים. מהפנטהאוז שלהם,
 הפירסום ברור: אחד דבר כך, או כך

 בדי־ להשקיע שעמדו הסכום על המוקדם
 מנע לראש־ד,ממשלה, החדשה רת־השרד

 הטעות על ,.מקופת־ד,מדינר מיותרת הוצאה
ההו תוכננה כאילו בפירסום, שנעשתה

 ורעייתו, ראש־ד,ממשלה של ביוזמתם צאה
התנצלותו. את הזה העולם בזאת מביע

 יומיים פיקאנטי. אפילוג יש כולה לפרשה
 ראש־ד,ממשלה בפני שהתנצל אחרי בלבד

 ״ידיעה על שהסתמך מאמר פירסום על
 לא מהימנה״, ובלתי בלתי־בדוקה עתונאית

 הראשון בעמוד שוב להעתיק מעריב היסס
 קודם ערב שפורסמה ידיעה גיליונו, של
הזה. בהעולס תשקיף במדור לכן


