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־ צעיויס וזוגות ביחס התקנות לשינוי להביא הת׳־כ מן ביקש שר־השימן
בלילי לדיו יועמדו פרוטקציונרים ועשרות עצמו שהוא למנוע כדי

היןצ1יר\ט1ה י
מ ד,יטב לו המוכר שיכון־עובדיס, חברת

 ונאמנו עוזרו היה טל פרשת-לבון. תקופת
 של מן־היסוד תנועת ומראשי לבון, של י

גרשוני, אל טל פנה עתה לבון. פורשי
התיק, את לגרשוני הראה הוא חיק. ובידו
מכובדים, אישים של שמות עשרות שכלל
חשו אישים מועצות־פועלים, מזכירי כולל
סגדשר־התיקשורת, ואפילו אחרים בים
מויאל. אלי

 הם אלה כיל כי לגרשוני, הסביר טל
 ל- דירות בשיכון־עובדיס שרכשו אנשים

 ביקש עתה לחוק. בניגוד זוגות-צעיריס
 לאנשים שתינתן כך ישונה, החוק כי עופר

 כאילו הדירה למחיר להוסיף האפשרות
 העבירה את ולמחוק רגילה, דירה זו היתר,

 שרכש מי כל כי הסביר טל שנעשתה.
מישרד־ לתנאי בניגוד צעירים לזוגות דירה ג

 אולם כלא-נשוי, להירשם היה ניתן זה
 בתעודת- הותנתה ליד הדירה קבלת

 טל, אדם של התיק של זו, פרשה נישואין.
 כחלק ישראל, מישטרת על־ידי עתה נחקרת

 קדמי יעקב לניצב שהגשתי התלונה מן
עופר. אברהם על

ם תחזי מ  ה
כזוגות־צעירים

מת צעירים זוגות של מיקרים מה ^
 דירות שקיבלו כאלה היינו, חזים, •

 נשואים, שהיו מבלי זוגות־צעירים בתנאי
 בחלק החקירה לחוד. למישטרה נמסרו
בפרק נחים והתיקים כבר, הושלמה מהם

מדי. רב זמן זה תל־אביב מחוז ליטות
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 הורה כאן ברמת־אביב. 15 רקנאטי ברחוב צעירים זוגות ביתלבת מתת
זוגות־ בתנאי דירות להם ולתת ממקורביו, כמה לשכן עופר !

גושן. חיים עורך־הדין של הלא־נשואה, החיילת, בתו :הנהנים בין לחוק. בניגוד צעירים

 מכך, וגרוע פלילית. עבירה עבר השיכון,
 עבר הדירה מכירת את שאיפשר מי גם

ב המופיעים המיקרים כל עבירה. אותה
 ובאישורו בידיעתו נעשו טל, סיפר תיק,
 החוק, יתוקן לא אם עופר. אברהם של

 האישים לכל פליליים מישפטים צפויים
ב ולרבים עצמו עופר לשר המוזכרים,

המיפלגה. צמרת
 של שם בו ראה בתיק, מעט עיין גרשוני

 שתי שרכש ידוע מועצת־פועלים מזכיר
 הארבע בנות בנותיו, שתי עבור דירות

 תופס והחל נוספים, שמות ראה והחמש,
 השפעה עופר לו רכש שבה הדרך את

 זו־ בתנאי דירה מכירת על־ידי במיפלגה.
ש מתנה, לקונה עופר נתן גות־צעירים

לפחות. לירות אלף 100כ־ שווייה
 כי לטל ואמר התיק, את סגר גרשוני

 התיק זכי בעניין, להתערב מסרב הוא
 רוצה אינו שיותר עד־כדי-כך הרשימו
בכלל. מעופר לשמוע

 כי זה, אישר טל אדם עם בשיחה
 הדירות בפרשת גרשוני עם נפגש אכן

 ל- להתייחם סירב אולם לזוגות־צעירים,
 הדירה לגבי רק בתיק. שהופיעו מיקרים

 שתי יש למויאל כי סיפר, מויאל אלי של
 זוגות- בתנאי דירה רכשו ושתיהן בנות,

 פגם כל אין ולכן נישאה, האחת צעירים.
 ויתר והאב נישאה, לא האחרת ברכישה.

 משיכון־ בחזרה כספו את וקיבל הדירה על
 ידוע אם לשאלה להשיב סירב טל עובדים.

 מי כל ,1974 בספטמבר 4ה־ אחרי כי לו
 והוא קיבלה, וטרם לדירה רשום שהיה
תאריך לפני החוק. על עבר נשוי, אינו

 מיס- מצויים אלה שבתיקים מפני אולי
 סמך על ניתנו הדירות כי המוכיחים מכים,

 הלר, ומנחם עופר אברהם של הוראות
ם. בראש מחליפו בדי כון־עו שי
 מחניים ברחוב לדירה נוגע כזה אחד תיק

 בטענת לנצנר, גילה על־ידי שנקנתה ,73
 שוורץ. זיגי לאחד נשואה היא כי שווא

 .1975 באפריל 28ב־ להם ניתנה הדירה
שכב מוהליבר, לשלומית נוגע אחר תיק
 שלומית אופיר. אדי לאחד נישאה יכול
 של הכללי החשב של קרובת־מישפחה היא

ה בכביש נמצאת ודירתה שיכון־עובדים,
 בית באותו נוספת דירה .2 מיספר טייסים

 היום. עד רווקה בר־עליה, ברכה של היא
 שרשמה מתניה, לגילה שייכת דירה עוד

מתן. דויד דודה, את כבעלה
 אחדים שבועות לפני הועברו אלה תיקים

 לפרקליט- תל-אביב מחוז מפרקליטות
 חלק מהווים הם גם בך. גבריאל המדינה,

עופר. נגד על-ידי שהוגשה התלונה מן
 נוגע לי נודע שעליו האחרון המיקרה

 ברמת־אביב. 15 רקנאטי שברחוב לבית
 נרכשו כולן וכמעט דירות, 18 מכיל זה בית
 משישה אחד זהו החזק. על עבירה תוך

 דיירי צעירים. זוגות עבור שניבנו בתים
 תל- עיריית על־ידי שוכנו בתים חמישה

 על־ידי אוכלס ,15 מיספר והשישי, אביב
 שיכון־ של מנהל־המכירות שינון־עובדים.

 כי אומר שפון, נחום עת, באותה עובדים
 עופר, אברהם על-ידי אוכלסו אלה דירות

העל הדירות של שיטחית בדיקה אישית.
ה מישפחה זה בבית מתגוררת כי תה,

ול שלה, קודמת בדירה להחזיק ממשיכה

 הנרשם צעיר זוג חייב החוק לפי השכירה.
נוספת. דירה כל חסר להיות לדירה,
 15 מיספר הדירה הוא הצימוק אולם

 תמר של שמה על הרשומה זה, בבית
 דיוק, ליתר רווקה. היא גושן תמר גושן.

 היא חובה. בשירות חיילת עדיין היא
 חיים עורך־הדין הוריה, אצל מתגוררת

 עורך- הוא גושן חיים אסתר. ורעייתו גושן
 ב־ עופר ואברהם ידלין אשר של הדין

 מעדי- אחד והוא השונים, עיסקי־השחיתות
ב גם כזה ויהיה ידלין בפרשת המפתח
עופר. פרשת

 דירה ידידו, לגושן, הסדיר עופר והנה,
 לבתו שניתנה צעירים, זוגות של בתנאים

 שם. הותקן כבר טלפון גם תמר. גושן, של
 שנים, שלוש מזה ריקה עומדת הדירה

להשכירה. אף מסרבים ובעליה
 הזכאים צעירים זוגות מאות כאשר וכך,

 עופר חילק אליהן, מגיעים לא לדירות
 דירות, זה בבית ולאחרים גושן של לבתו

שערכ השיטחית הבדיקה לחוק. בניגוד
 18 מתוך מישפחות שתי כי העלתה, תי

לחוק. בניגוד דירות בו קיבלו
 נוגעת זה בפרק האחרונה הפרשה

 (מיל.) אל״מ עופר, אברהם של טוב לידיד
 שעוזרים מאלה ינאי, (״סאמק״) שמואל
 שימש סאמק מערכת־בחירות. מדי לעופר
 הציבורית, הירקון חברת מנהל רבות שנים

 מן וחוזים טובות־הנאה בהעברת הצטיין
 לחברות־בנייה שניהל הממשלתית החברה
 בהארץ נחשפה (פרשה-זו שהקים פרטיות
יהושע עזב כאשר קוטלר). יאיר על-ידי

 גם נאלץ תל־אביב, עיריית את רבינוביץ
 החברה של מבור־השומן להיפרד ינאי

 עופר, ידידו לעזרת ופנה הירקון, הציבורית
 הקים ינאי שיכון־עובדיס. מנהל אז שהיה
 עם עשתה זו וחברה שיבן, בשם חברה

מאד. מוזר הסכם עובדים שיכון־
ו גדולה מכירות לשיכון־עובדיסמחלקת

 זאת למרות רב. בכסף לה העולה ענפה,
 של במכירות בילעדיות לתת עופר הורה

 מן והוציא שיבן, לחברת החברה של דירות
 החברה. של מחלקת־המכירות את התמונה

 החברה היא שיכון־עובז־ים למשל, כך,
 שם מוכרת והיא באילת, הבונה היחידה

 הורה עופר לשנה. דירות 500מ־ יותר
 היחידה המוכרת שיבן תהיה באילת כי

 מחלקת- את סגר שיכון־עובדים, דירות של
 שם פתח ינאי בעיר־הדרום. שלו המכירות

 את-הנרשמים, הרושמת פקידה ובז מישרד
 10כ־ שהם דירה, כל ממחיר 4-70■ מקבל

לדירה. לירות אלפים
 הביל- במסירת הסתפק לא עופר אולם
 ל- נתן הוא באילת. המכירה על עדיות
מוצ בתים מכירת על בילעדיות גם שיבן
תל-אביב. באיזור החברה של אחרים לחים

 כל- שיכון־עובדיס כי לציין, בדאי כאן
 בונה, היא אין חברת־מכירות. היא כולה
 כאשר עבורה. בונים קבלני־מישנה שכן

 ממה לה אין המכירות, את ממנה נוטלים
 איכפת לא לעופר כי נראה אולם להתקיים.

ה החברה רגלי מתחת הקרקע את לשמוט
לחברו. בכך לעזור יוכל רק אם ממשלתית,
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 נמסרה דירותיו שמכירת ברמת־אביב, שיכון־עובדים של בנייןרחבו מתת
 של ידידו ינאי, (״סאמק״) שמואל של שיבן לחברת בלעדית

הזה. העולם חקירת על נודע כאשר השבוע, הוסר אך הבניין, את קישט שיבן שלט עופר.
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