
 הבנייה תוכנית שנולדה אחרי מייד
 כ־ לכהן הורביץ ייגאל הסכים להשכרה,

 מתפטר הוא אין ולאחרונה שר־האוצר,
 כמה סירבה שהממשלה למרות מתפקידו,

הבי לא רבים הצעותיו. את לקבל פעמים
מת שר־האוצר אין מדוע העת כל נו

צפרד הרבה כה בולע הוא וכיצד פטר
להש הבנייה תוכנית כי להניח אין עים.
ל להיצמדותו סייעה מישפחתו של כרה

זו. תוכנית שאישר שר־האוצר, כיסא
 על־ידי לתוכנית שניתן האישור גם

מפליא. אינו שר־השיכון־והבינוי
לתוכ להתנגד עליו היה טבעי באופן

 מישרדו מהשפעת מוציאה היא שכן נית,
מהבנייה. ניכר חלק

 כמה לפני רק כי לזכור יש אולם
 מהנוהל, לחרוג הורביץ הסכים חודשים
 חברת- עם שר־השיכון הסכמי את ולאשר
 לוי דויד מרידוד. יעקב של הבנייה
זה. את זה מבינים הורביץ וייגאל

 למדינה הסיכון
לבנים הרווח

ן עצמה בתוכנית פסול מה
לכס ערבות תיתן המדינה ראשית,

 בנד להשתמש תחת בארץ. שיושקעו פים
 שר־ יגרום במדינה, הקיימים קורות־מימון

ליש דולר מיליון 400 להזרמת האוצר
 מדו־ על חבית־דלק כמו שיהיה סכום ראל,

הרותחת. רת־האינפלציה
וייצ־ עזר לפיטורי גרם שהורביץ בעוד

 בתקציב לקצץ כדי ממשלתי ולמשבר מן
 הוא למשק, הכספים הזרמת את ולהקטין

בצו שתחבל תוכנית בניו למען מאשר
 ל־ שר-האוצר של בתוכנית חמורה רה

באינפלציה. מילחמה
 מיליון 400 מהזרמת פחות לא חמור

ער מתן הוא הרותחת, לאינפלציה דולר
המדינה. בות

 לחברות כזו ערבות המדינה נתנה אילו
 הדירות, את הן אף בונות היו ישראליות,

 שנה בכל לשלם צורך בלא עצמי, במימון
 לפחות דולר מיליון 50 של יקרה ריבית

כסף. להן המלוות בחו״ל, לחברות
ב יהיו הנכסים הורביץ, תוכנית לפי

ער־ תיתן המדינה זי־ות. חברות בעלות

 מיש- איזו לשנה. לירות אלף 320 הכל סך
ז בישראל כזה שכר־דירה תשלם פחה

 הדירות מן ניכר חלק כי ספק אין
 מישרד־השיכון, משתכני על־ידי יאוכלסו

החב את לא המשתכן, את יסבסד אשר
 אין משלם־המיסים מבחינת הבונה. רה

 או שכר־דירה מסבסדת המדינה אם הבדל
ה שבמיקרה בכך הוא ההבדל משכנתא,

 המשתכן. בבעלות הדירה נשארת שני
 משכנתאות לסבסד יותר זול :מזו יתרה
 בדירה, הגר לבעלות הדירות את ולתת
 ניהול, הוצאות — 67,־ חוסכים אז שכן

וגבייה. תחזוקה
ה שלפיהם חוקים, קיימים כיום

 ממס־הכנסה פטור להשכרה דירות בונה
 תונד מממני מכאן: שנים. חמש במשך

 זה מפטור הם אף ייהנו ׳־־ נית־הורביץ
המדינה. של סובסידיה זו ואף ממס־הכנסה,

 להשכרה בנייה כי תעלה בדיקה כל
 אלא למכירה, מבנייה יותר למדינה עולה

מוס בצורה ניתנת להשכרה שהסובסידיה
ממיסים. פטור או קרקע־חינם על־ידי ווית,

 לשר- גם היטב ידועים אלה דברים
 החליט זאת למרות אם עצמו. האוצר

 במילחמתו המחבלת תוכנית על להמליץ
 לו וכדאית למשק, המזיקה באינפלציה,

 אפשר סתם, בנייה עידוד מאשר פחות
השיקולים. היו מה לתמוה רק

 כשר- לכהן יכול אינו הורביץ ייגאל
 זו. מסוג תוכנית שאישר אחרי אוצר

 לעשות מסוגל ,שלה ששר־האוצר ממשלה
לכהן. להמשיך יכולה אינה כזה מעשה

שפיות חוסר
מוסרית

 יגאל הזה. העולם של הכתבה כאן עד
 :פיקנטית הערה עליה הוסיף לביב

 של השותף ישראלי, איתן היה ״כאשר
נס להשכרה, הדירות בעיסקת בני־הורביץ

 רף איתן היה בוושינגטון, חקלאי פח
 באותה בוושינגטון. מישח־-האוצד נציג

 המישפטית היועצת בן־דויד תמי היתה עת
בוושינגטון. הכלכלית הנציגות של

 עם יחד ישראלי, איתן מייצג ״כיום
 תוכנית־הדירות, בעלי את בני־הורביץ,

מיש- נציג עם המשא־והמתן את ומנהל

 איבדו הם
הבושה את
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 הורביץ, ויואב יוני של הודעתם
 להסתלק כוונתם על שר־האוצר, של בניו

הממ הזיכיון את שקיבלה החברה מן
ני היא להשכרה, דירות לבניית שלתי
מו היא הלוחמת. העיתונות של צחון
 דעת־הקהל, של כוחה את מחדש כיחה

 ואמיצה, הגונה עיתונות קיימת כאשר
 כהווייתן, העובדות את לפניה המניחה

ושרק. כחל בלי
עצ הזכיון חלקי. רק הוא זה ניצחון

 ליהנות ממשיכה והחברה בוטל, לא מו
 לה שהובטחו הפנטסטיים היתרונות מכל

והשיכון. האוצר מישרדי על־ידי
 תנאים באילו ברור לא כן, על יתר

 חלקם את למסור בני־הורביץ מתכוונים
בטל הורביץ יוני הבטיח אמנם בחברה.

 לקול להפליא הדומה (בקול וויזיה
 תמורת רווח, בלי אותו למסור אביו)

 מושג זהו אך — בלבד הוצאותיהם
 יפקח, מי יקבע, מי היא והשאלה רחב,
כך. על ישמע הציבור ואם

 תפקיד מילא הזה שהעולם שמח אני
הרא יומה מאז ובגילויים. במאבק חשוב

 לא שגה, 30 לפני זו, מערכת של שון
המי טוהר למען עיתונאית מערכה היתה
 או בראשה, עמד לא הזה שהעולם דות

 מאבק חשוב. חלק לפחות נטל לא שבה
חריג. היה לא זה

 ממשלה על אחד דבר רק לומר שניתן
 !״הבושה את גם איבדו ״הם :זו

שר־האוצר :פשוטות הן העובדות
 את לאשר החליטו ושר־השיכון־והבינוי

ל כלכלי לפיתוח החברה של התוכנית
 בעלי בישראל. להשכרה דירות בניית

 של בניו הורביץ, ויואב יוני הם החברה
ישראלי. איתן עם יחד הורביץ, השר

חק חוות בשתי גם שותפים השלושה
ובקוסטה־ריקה. בפורטו־ריקו לאיות׳

אמרי חברות יממנו התוכנית פי על
 לשנה, דירות 2000 של הקמתן את קאיות
 כ־ :שיגוייס הסכום שנים. חמש■ במשך

מההש 70ס/סל־ קרוב דולר. מיליון 400
 חברות־בי־ של מהלוואות תבואנה קעות

 תערוב ישראל ממשלת אמריקאיות. טוח
חברות־הביטוח. של להלוואות
 שלושה, עד חדר בנות תהיינה הדירות

בשכר־די- סובסידיות בלי תושכרנה והן

)2235< הזה״ כ״העולם לכתבה הכותרת
הסתלקו הבנים התפטר, לא השר  לראשונה זה שבועון מתח כאשר

 מן סברו העיסקה, על קטלנית ביקורת
 ש״זה מגזימים, אנחנו כי רבים הסתם

להיות״. יכול לא
 ■תחת חודשים. שלושה לפני היה זה

 פירסם מי?״ לטובת — ״דירות הכותרת
 לביב, יגאל של כתבה )2235( הזה העולם

 על־ידי לפרטיה, העיסקה את שניתחה
 כי למעשה בני־הורביץ אישרו התפטרותם

 היה אי-אפשר וכי צדק, הזה העולם
מסקנות. מהסקת להימנע

העיס־ הגשמת כי אז קבע הזה העולם
 שר־האוצר. התפטרות את מחייבת קה

העיסקה. מן בניו התפטרו זאת תחת
 לקרוא כדאי אולי זו, התפתחות לאור
״החוכ בעזרת עכשיו, הכתבה. את מחדש

 אם לבחון אפשר שלאחר־מעשה״, מה
 לפני-מעשה. גם חכמים היינו

:במלואה הכתבה הנה
 נדמה היה רשמית, הדברים אושרו לולא

המצאה. זוהי כי
 להיות המתיימרת שבמדינה, יאמין מי

 מעוז־הדמוקרטיה־המערבית-במיזרח-התיכון,
 יקרה נם, על המידות טוהר את והנושאת

ן הזה כדבר
 דרום־אמרי־ במדינה 'כי קראנו אילו
 אפריקאית במדינה או מפגרת, קאית

השיי לחברה, שר־האוצר אישר מושחתת,
 וה־ למדינה המזיקות הטבות לבניו, כת

 מתפלא. איש היה לא אותם, מעשירות
 במדינת־יש־ קורים הדברים כאשר אולם
 או זעזוע אפילו מעורר הדבר ואין ראל,

הרי טבעי, כדבר ומתקבל שלילית תגובה

 תקבל כלכלי לפיתוח החברה מיסחרי. רה
 מיליון 40 או שיגוייסו, מהסכומים 107״

 מיס־ בשטחים אלא במזומן, לא דולר.
 על־ידי תימכרנה לדירות הקרקעות חריים.
 על־ תוחכרנה או ישראל מקרקעי מינהל

שנה. 20 במשך ישולמו ודמי־החכירה ידו,
 ה־ כדאיות של כלכלית בדיקה לפני

סע  לב לשים ראוי למדינת־ישראל. קר,י
קטנים. פרטים לכמה

 הורביץ ייגאל על-ידי יוזמה העיסקה
 תפקידו בין שהפרידה הקצרה בתקופת

 זאת כשר־האוצר. ותפקידו כשר־התעשיה
 טענות למנוע כדי האוצר, אנשי טוענים

עירבוב־אינטרסים. על
 עיסקי בהרחבת עסק גם זו בתקופה

בדרום־אמדיקה. מישפחתו של החוות
 מצהיר השר בעוד כי לב לשים ראוי

יהו ובהתיישבות בהתנחלויות תמיכתו על
 מיר־ את הפנה .הוא המערבית, בגדה דית

 בניו של והמרץ ההון עם יחד והונו, צו
 בפורטו־ להתנחלויות ישראלי, איתן ושל
בקוסטה־ריקה. ולהתיישבות ריקו

 לחוות שטחים די יש ישראל בתחומי
 ב־ ירקות בגידול העוסק וכל חקלאיות,

 רווחים שם עושים כי יודע עמק־הירדן
 הוא ההבדל בדרום־אמריקה. כמו נאים
 את מחזק בישראל ירקות שייצור בכך

 שר־האו־ המדינה. של הכלכלית התשתית
ליש מחוץ בדולרים ברווחים בחר צר

אמריקה. יבשת של כלכלתה ובחיזוק ראל,

ול עליה, יהיה הסיכון שכל כך בות,
 שר־האו־ מישפחת וביניהם — משקיעים

סיכון! כל אין — צר
בתש הקרקע מתן הוא חמור מעשה

 כאלה תנאים שנה. עשרים במשך לום
בחינם. קרקע כמתן כמוהם
רובינ אהרון הקבלן מציע שנים מזה
 קרקע המקרקעין מינהל יקצה שאם שטיין
 יבנו הן הציבוריות, לחברות־הבנייה חינם

 אותן וימכרו המחסור, כל לחיסול דירות
 הממשלה. על-ידי שייקבע מוסכם, במחיר

ו קרקע, הקצאת רק תבע רובינשטיין
החברות. באמצעות הבנייה את לממן הציע

 חינם. הקרקע את שר־האוצר יתן עתה
 הדירות, מחיר על פיקוח כל יהיה לא

זרות. חברות בבעלות שתהיינה
 למישפחת שתוקצה הקרקע, כי סביר

 הקצאת הארץ. במרכז תהיה שר-האוצר,
 העדפה ומהווה גלויה, מתנה היא הקרקע

המקרקעין. מינהל לחוק בניגוד היזמים, של
 ולכל במיכרז, קרקע להציע המינהל על

 קרקע המינהל נותן כאן במחיר. המרבה
 זרות חברות להעשיר כדי למעשה, חינם,

היזמים. ואת
ישל הדיירים כי התוכנית, יזמי הודעת

 מחיר מצחיקה. היא ריאלי, שכר־דירה מו
 לירות. מיליון שני הוא כיום צנועה דירה
 67מ־״ מורכבים כלכלית שכירות דמי

 מינהל, להוצאות 67,־ ההון, על תשואה
שנתי. לפחת 40*/ ועוד וגבייה, תחזוקה

 המישפטית, היועצת רף. איתן רד־האוצר,
 מישרד־האו־ מטעם החוזה את המנסחת

בךדויד.״ תמי היא צר,
מצ הוא מסויים. ריח נודף העניין מכל

 ממשלת־הלי־ של האחרים לריחות טרף
 אריק של החווה פרשת של הריח בודי:

 בן־ציון, יהושע חנינת של הריח שדון,
 על אבו־חצירא, אהרון פרשת של והריח

לגי רק מתכוון אינני המדהימים. גילוייה
לגי (ובעיקר) גם אלא המישטרה, לויי

 — זו לפרשה כולה הממשלה יחם על לויים
 חוסר מאשר אחרת הגדרה לה שאין יחס

מוסרית. שפיות
 על עולה איבו הליכוד של השחיתות

 בימי אולם בשעתו. המערך, של השחיתות
 הראשיים הרבנים התערבו לא המערך

 פקידים סירבו לא מישטרתית, בחקירה
ה פעילותם על במישטרה להעיד בכירים

 מתפקידם מודחים להיות מבלי ממשלתית
חוקריהם. את להחליף שרים ניסו ולא

 יצחק נוסטלגית: כעובדה לזכור, ויש
 שנתגלתה ברגע לחופשה־מרצון יצא רביו

 — האמריקאי חשבון־הבנק של הפרשה
כיום. שקורה מה לעומת זעירה פרשה
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