
שו מוכדההשקעות, לדעת בניגוד הווביץ יגאל אי
שאול המיליונר של לבית־אסיה ממיסים פטור

הפרטיות יו לחברות מישורית במקום ושבו זנברג.א
 של האישית מזכירתו של לחדרה הסמוך

המח חברת מישרדי גם שוכנים אייזנברג,
 למיש־ השייכת זו, חברה המאוחדות. לבות
 החדרים שני את קיבלה הורביץ, השר פחת

התע שר מתפקיד הורביץ התפטר כאשר
להש הורביץ ייגאל האזרח נהג אז שייה.
לפגישותיו. אלה בחדרים תמש

מש החל האוצר לשר שהתמנה אחרי
 השוהה הורביץ, יוני בנו, בחדרים תמש

 חוות בעסקי בפורטו־ריקו אלה בימים.
 המאוחדות המחלבות המישפחה. של הירקות

 סודיים, כספיים בתנאים החדרים את שכרו
 כל אבל שלט. כל אין החדרים דלת ועל
 לחסוך, אוהב הורביץ ייגאל כי שיודע מי

 על ״שמרו היא עליו האהובה והסיסמה
 היה לא הוא כי מבין שלכם״, הלירה
 בבית החדרים את דווקא לקחת מסכים

 היו לולא בישראל, ביותר היקר המישרדים
לו. מתאימים התנאים
 החליט ששר־האוצר הסיבה כי גם ייתכן

 בחדר בתל-אביב, שהותו בעת להשתמש,
 הבנק של מועצת־המנהלים יושב־ראש של

 היא השלישית, בקומה התעשיה, לפיתוח
המח מישרדי מחדרי רחוק אינו שהחדר

 קומה השר יעלה אם די המאוחדות. לבות
 המנהל בנו, עם לשוחח שיוכל כדי אחת,

המישפחתיים. העסקים את
הממ על־ידי שאומצו אשר, ועדת כללי

 ,2382 הפירסומים בילקוט ופורסמו שלה
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בהח אישי עניין לשר שיש מיקרה ״בכל
 בעיקבו־ או על-פיהן אשר בפעולה או לטה

 חובתו זכות, או הנאה טובת מוענקת תיהן
 האישי העניין על מייד להצהיר השר של

 בקבלת שהיא דרך בכל להשתתף לו ואסור
הפעולה.״ בביצוע או ההחלטה

 השרים ועדת על־ידי אלא תתקבל לא בה
 כי הישיבה, בפרוטוקול במפורש ויצויין

 זו בהחלטה אישי עניין היה פלוני לשר
 ובהחלטה. בדיון השתתף לא שר אותו וכי

 דין פי על חייבת שההחלטה במיקרה
 לשר, הכפוף מישרה נושא על־ידי להתקבל

שרים.״ ועדת לאישור ההחלטה תובא
:7 סעיף ׳  השר הצהרת על ״הודעה ג

 המדינה.״ למבקר תישלח אישי עניין על
 באמצעות שר־האוצר, הורה ידיעתי, למיטב
 לתת הלפרין, דב ההשקעות, במרכז נציגו
 וזאת האמורות ההטבות את אסיה לבית

 כיוון בהחלטה, אישי עניין לו שהיה למרות
 חדרי שני אסיה בבית שכר עצמו שהוא

והש המאוחדות המחלבות עבור משרדים
ממ כשר־אוצר שהתמנה אחרי בהם. תמש

 במישרדים להשתמש והחברה בנו שיכים
 סעיף כללי על מפורשות עבר השר אלה.

 האישי העניין על הצהיר לא הוא שכן ,7
 ההחלטה את העביר לא בהחלטה, לו שיש

 למבקר הודעה שלח ולא שרים לוועדת
המדינה.

 לסתור לשר־האוצר לאפשר מנת על
 אליו שלחתי להסבירם, או אלה, דברים

 השנה. במארס 25ב־ ודחוף רשום מיכתב
ב הורביץ, הורה מדוע שאלתי במיכתב
 לבית ההקלות את לתת נציגו, אמצעות

 ההשקעות מרכז התנגדות למרות אסיה
 אלה. הטבות עתה מבטל הוא אין ומדוע

 אישורי שאלת כל על תשובה ביקשתי
 להופעת עד אסיה. לבית ההשקעות מרכז

תשובה. הגיעה לא הכתבה

ם פטור סי מי  מ
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הורכיץ שר־אוצר
שלט ללא מישרדיס

ל־ סמוך התעוררה ההטבות ףיעיית אומר: אלה כללים של ב׳7 סעיף
ההש־ למרכז שעבר. אוקטובר חודש ■■ אישי עניין לשר שיש פעולה או ״החלטה

 שרי כי הזה העולם פירפם אשר ך*
ההש מרכז על כפו והתעשיה האוצר *

 אסיה בית לחברת ולתת להמשיך קעות
 מיפעל של מעמד אייזנברג שאול של

 לכל רבות. תמיהות הדבר עורר מאושר,
 בית כי ברור, היה הנושא את שבדק מי

 התחייב בהם בתנאים עומד אינו אסיה
 מיפעל של מעמד ,1970 בשנת קיבל, עת

 מרכדההשקעות בידי כי ברור היה מאושר.
 המעמד את לבטל המלאה החוקית הזכות
אז. שניתן

 לאשר שלא גם היה יכול מרכז־ההשקעות
 עליהן העלויות לתוספות ההטבות אותן את

 ממסים הפטור את אסיה בית עתה ביקש
לירות. מיליון 90 בסך

 חלק לבטל היה יכול מרכז־חהשקעות
 המרכז אולם כולן. את וגם ההטבות, מן

 והחעשיה, האוצר לשרי ההכרעה את העביר
ההטבות. את ולתת להמשיך הורו והם

 המיכתב
נענה שלא

 ניסו !האמורה הידיעה פירפום חרי ^
 לשר־ היה אם לבדוק עיתונים כמה 1\

 שמועות היו בהחלטה. אישי עניין האוצר
 בבית מישרדים בחדרי משתמש הוא כי

 הור- ייגאל שהשר פורסם בעיתונים אסיה.
 יושב- של בחדרו לשבת לעתים נוהג ביץ

 לפיתוח הבנק של מועצת־המנהלים ראש
 בקומה פרידמן, (״רמי״) אברהם התעשיה,
 מקיים הוא כאשר אסיה, בית של השלישית

מישרדו. בענייני בתל-אביב פגישות
 מעמיקות. די היו לא אלה שידיעות אלא
 של מישרדיו שוכנים שבה הרביעית, בקומה
בחדר אסיה, בית ומישרדי אייזנברג שאול

בתל־אפיב כית־אפיה
עידוד־יחסיס במקום ספסרות
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