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צעירים ת 1 דזוג מידבוד
 הכיורוקדטית המערכת

והשופט למעשה״מירמה, דחפה
השידטונות עד כעס

 בזק, השופט של החמורה ארשת־פניו
 הוס־ לא בירושלים, בבית־המישפט־המחוזי

 מולו. שניצב הצעיר הנאשם כלפי נתה
 כנגד יותר, מכוון היה השופט של כעסו

 את שהובילה מעוותת, ביורקרטית מערכת
מוצא. ללא בדרך )26( ניאזוף דני

 נחלאו! בשכונת משנה יותר גרנו
* וחצי, חדר של בדירה בשכירות,  ר

 סיפר את דבי גולל תנאים,״ לא
 והשירותים לדלוף, הפסיק לא

 נ שהייתה אשתי, בחצר. לבית,
 נ׳ לרוץ נאלצה להריונה, שמיני

 י: ניסינו לשירותים. להגיע כדי
 5בס שמדובר התברר אך חדשה,

 מאלן פחות הרווחתי ואני לים,
 להרשות יכולנו שלא כך חודש,

 חדשה.״ דירה קניית של לוכסוס
 להמשיך היה שאי־אפשר מכיוון
 1לקנו הזוג בני החליטו הנוכחיים, בתנאים

 שלי סכום הכסף, ואת מפתח. בדמי דירה
 כזוג ממישרד־השיכזן, יקבלו ל״י, 40.000

 אך הנדרשים. בקריטריונים העומד צעיר
 בחלומותיו אף שיער, לא ניאזוף דני

שיו הייסורים מסלול את ביותר, הגרועים
 לספסל ועד מישרד־השיכון דרך אותו ביל

המחוזי. בבית־המישפט הנאשמים
ם. מי ס ק ל־ עג ב הזוג בני כשהחלו מ

 הוברר מתאימה, דירה אחר חיפושיהם
ביו מערכת לתוך שנקלעו עד־מהרה להם

 את לממש להם מאפשרת שאינה רוקרטית
 ביקרו, שבה הראשונה בדירה תוכניתם.

 בעת הסכום מן ניכר חלק הבית בעל דרש
 מעל מייד ירדה זו אפשרות החוזה. חתימת
 סכום־כסף עמד לא לרשותם שכן הפרק,

לחכות הסכים השני בעל־הבית מספיק.
 הדירה. למסירת החוזה חתימת בין חודש

 לממש כדי פוזות, לחברת דני כשמיהר אך
 היתד. שימחהו כי לו הוברר זכויותיו, את

 החוזה את לנו תביא ״קודם מדי. מוקדמת
 שקיבל, המפתיעה התשובה היתד, שערכת,״

 במיקרה בבקשה. לדון נתחיל אחר־כך ״ורק
 חודשים.״ ארבעה יקח זה הטוב

 היה מוכן לא דירה בעל ששום מכיוון
עד לפחות, חודשים, ארבעה להמתין
כיצד בני-הזוג ראו כספו, את שיקבל

הול משרד־השיכון, של הטובות הכוונות
 ועימם הביורוקרטיה, בגלגלי משחקות כות

בדירה במהרה לזכות חלומם גם נשחק
 לקנות תקוותיהם כל נגוזו כאשר משלהם.

 זוג על-ידי השניים, הופנו חדשה, דירה
 שהציג ממן, ניסים בשם אדם אל ידידים,

 במצבם. לצעירים לעזור שמוכן כמי עצמו
שיקבלו. מההלוואה קטן סכום תמורת
אלא־אם־ להם, היתד, לא שברירה כיוון

 העלובה, בדירתם להישאר מוכנים היו כן
 פיקטיבי חוזה על וחתמו לפנייה נענו

 חיוזה אותו עם בירושלים. דירה לקניית
חמי וכעבור פרזות, למישרדי מיהרו

 המייוחלת. ההלוואה את קיבלו חודשים שה
 ההלוואה מסכום מסויים, אחוז ניכוי אחרי
 לקניית בכסף השתמשו ממן ניסים עבור
* < בדמי־מפתח. דירה

כע שיגרתית, בבדיקה כעס. השופט
 את פרזוח אנשי גילו שנים, כשלוש בור

 בשבוע הובאו ובני־הזוג מעשה־המירמה,
 הדין את לתת כדי לבית־המישפט, שעבד

לירות. 750ב־ נקנסו הם מעשיהם. על
 ביורוקרטיים קשיים שום כי ספק, ״אין
פלי מעשים מצדיקים אינם מועקה ותנאי
 ״ואולם, בגזר־דינו. השופט קבע ליים,״

צעי לזוגות הלוואות על המופקד המנגנון
 מאחריו► עצמו לפטור יכול אינו רים

 הצומחים ומירמה, שחיתות למעשי מוסרית
לעיל. שפורטו בתנאים טיבעי באופן

 קשיים על לספר יודעים צעירים ״זוגות
 שהם עד נתקלים הם שבהם ואחרים אלה

 החוק• על-פי להם המגיע את מקבלים
 לחודש, ומחודש לשבוע, משבוע דחיות

 כל והבאת תנאים מיני כל מילוי לשם
 בגלל דחיות שוב ואחר־כך מיסמכים, מיני

 אדב^ שאין דבר של סופו המחשב. שגיאות
 שלפיו זה, ממעגל-קסמים לצאת מסוגל
 שהוכחת בלא ההלוואה את לקבל יכול אינך

 ואינך דירה, לרכישת בחוזה שהתקשרת
 בלא דירה, לרכישת חוזה על לחתום יכול

, , הלוואה.״ שקיבלת
 לשלוח בזק השופט דרש המישפט בתום
 ול־ למבקר-המדינה מגזר־הדין העתקים

המעוות. את לתקן כדי מישרד־השיכון.


