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 דירות תסקיע ועדודחקירה
 אותן ותתן מפרוטקציונרים

כדין הן7 לזכאים
 ■שעבר ד,שבוע בסוף שהופיעה המודעה

 כי הודיעה היא ולאקונית. קצרה היתה
 היהודי הרובע של לבינוי החברה הנהלת

להחמ מעמידה בירושלים, העתיקה בעיר
נוספות. דירות שמונה רה

 כמה בין להתחלק צריכות אלו דירות
 1972 שנת מאז המצפים נרשמים, מאות
 על נחשק מקום שהפך ברובע, לדירה בתור
הארכיטקטוניים. וייחודו יופיו בזכות הכל

 מבקר־המדינה כי הטוענים יש אומנם,
חקי את עתה שסיים נבנצאל, יצחק עצמו,

 נתן החברה, על-ידי הדירות חלוקת רת
 תוך נבנה שביתו־מיבצרו בכך רעה דוגמה
 על־ שניכפה הבנייה מסיגנון בולטת חריגה

דיי שאר כל על — בצדק — הרובע ידי
ריו.

 הנערכת חקירה בצירוף חקירתו, אולם
 עורך־ בראשות מיוחד צוות על־ידי עתה
ש לאלה להוסיף תוכל ננר, יצחק הדין

 במקום. דירה לקבל וביושר כדין נרשמו
 קיבלו כיצד במייוחד יבדוק הצוות שכן,
 בעיקר שונים, פרוטקציונרים דירות שם

 והעבודה השיכון במישרדי בכירים פקידים
 הצוות בודק כן ישראל. מקרקעי ומינהל

ו — בה גר ואינו ברובע דירה קנה מי
 הדירות את חזרה לקחת מתכונן הצוות
ברציפות. בהן מתגוררים שאינם מאלה

 ד,מיקרים סובסידיות. ללא חורכות
ה של הם במייוחד הצוות יבדוק שאותם
 על שופצו אשר דירות שקיבלו פקידים
ה את והמשקמת הבונה החברה חשבון
 לימת אלף 35 שילמו אלה פקידים רובע•

 בכספי מלא לשיפוץ שזכתה הדירה, תמורת
העובדה ממחישה ההטבה גודל את המדינה.

העתיקה כעיר משוחזר כית
מי? חשבון על ומי מי

 ומשה גולן יוסף — פרטיים אנשים ששני
 אלף 70 תמורת חורבות קיבלו — ספדי

 אחת כל בשיפוץ והשקיעו אחת, כל לירות
 וההוצאות — לירות למיליון המתקרב סכום
תמו. טרם
שיפו לעשות סירבו ספדי וגם גולן גם
ה בין המשקמת, החברה חשבון על צים

 שיפוץ את מתנה שהחברה משום שאר
 שניהם הדירה. את תקבע שהיא בכד הדירה

 סובסידיות, כל ללא חורבות לקבל העדיפו
בהם. בחרו שהם במקומות אבל

 נ*0 לממשלת בכיר יועץ היותו לממת
 בדירה דרך־קבע להתגורר גולן מקפיד גאל,

 יותר כבר לו שעלתה העתיקה, שבעיר
 בלוס״ בוורלי־הילס ברובע וילה מאשר

אנג׳לס.
ל עתידה ננר, של בראשותו הוועדה,

תיר ולא שבועיים, תוך חקירתה את סיים
 תהיינה שאלו ככל חריפות. ממסקנות תע

 יותר רבות דירות יתפנו כן יותר, אמיצות
 להן הזכאים לרשות תעמודנה והן ברובע,

פרוטקציה• בגלל שקופחו בדין,
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