
לביב יגאל מאת

 ר״קוו בנועה גוום רו■ דויד איו
הקבלנים והעשרת הדירות ירי

 של דימוי יש לוי דויד לשר־השיבון
 על והערב השכם מכריז הוא מגן־העניים.

ל דירות הרבה לבנות החלטתו נחישות
מישרדו שעושה מה אן הנזקקים. מען

לוי שר
? דואג הוא למי

 דואג למעשה מכך. ההיפן הוא בפועל
 כדי הדירות, מחירי להעלאת המישרד
פרטיים. קבלנים להעשיר

 עד 1980 שנת של החודשים בעשרת
 ב־ הציבורית התחבורה התייקרו כה
 הכללי המדד ,180ב-,/״ המזון ,290,/״

ה מדד פיגר זאת לעומת .138ב״״/״ עלה
 מכאן .106ב-״/״ רק זי בתקופה ועלה דיור

ם, הפרטיים הקבלנים כי  הבונים והאחרי
ה תמורת יקבלו מישרד״השיכון, עבור

הקבל־ גם המדד. מעליית פחות בנייה

■אקוונודיס־ ■ 
 ננ״יח דחתה

,המזרח
 המסגר ברחוב ״אקרופוליס״, המיסעדה

 ה- ״בנק הצעת את דחתה בתל־אביב,
 לשם לבנק, המיסעדה למכירת מיזרחי״

 מוחכר המיסעדה שטח סניף. פתיחת
 (מושי- בן״שוהם למשה בדמי״מפתח

 עשרות לפני המיסעדה את שייסד קו),
שנים.

קצ מישפחת היא שוהם בן מישפחת
מאה מאז בים  ואבי-המישפחה ,16ה״ ה

 המיסעדה, בניהול להמשיך בדעתו איתן
תניו. כוחו עוד כל  של מיסעדת-הבת במו

 לפעילות עתה חזרה ביפו ״אקרופוליס״
 אחרי שוהם, בן של בניו בהשגחת מלאה,

ה פעילותם את שהפסיקו קי טיי  בכפר- בס
ס, משה קרובם, עם המכביה  פרנסי

 אחרת תוכנית ״אולימפיה״. מיסעדת בעל
ב חדשה מיסעדה לפתוח הקרובים, של

היא. אף בוטלה דיזנגוף, רחוב
ו קבוע, חוג־לקוחות ל״אקרופוליס״

ם חברים של מועדון ם המתכנסי מקו  כל ב
 עם המגעים על הידיעה וחג. מוצאי-שבת

 לבעל- רבות לפניות גרמו המיזרחי״ ״בנק
ת להצעות ייעתר לבל המקום  של המפתו

הבנק.

ת יקבלו חופשית למכירה הבונים נים  פחו
נמצ מחירי־הדירות שכן הדירות, תמורת

 של הגדול ההיצע ביגלל בקיפאון, אים
היורדים. על-ידי המוצעות דירות

ת עולה הדיור מדד כאשר  מהמדד פחו
די הרבה לבנות שר־השיכון על הכללי,

חלק שיוכל כדי רות, ם אותן ל קקי  לנז
 מראה מה אך דואג. כה הוא להם אשר

!המציאות
 23 לבנות בישראל התחילו 1979ב־
ב דירות אלף 15ו״ פרטיות דירות אלף

 כ־ לבנות התחילו השנה ציבורי. מימון
במי דירות 8000ו־ פרטיות דירות 3000

 בחצי הקטין מישרד״השיכון ציבורי. מון
 השנה, לבנות שהתחיל הדירות כמות את

ר בעוד טו לבנות. כמעט חדל הפרטי הסק
 הדירות מחירי ז התוצאה תהיה מה

ם ממחסור, כתוצאה שנה תוך יעלו  תקו
ת, על זעקה יו שר״השיכון ההתייקרויו

גבו במחירים לקבלנים רבים חוזים ציא
 חוזים כיום מוציא היה אילו יותר. הים

ת המדינה היתה היום במחירי סכ  כסף חו
ם וחסרי״הדיור הקבל אבל אותו, מקבלי

ניזו היו לוי השר דואג להם אשר נים
ם. קי

מ אחרת. גם זה דבר להוכיח ניתן
 מחיר עלה 1979 ינואר עד 1969 ינואר

 דירה ומחיר ,16 פי פרטית דירה של
ת אבל פי־עשרה. רק ציבורית ה הפסק

ל הביאה 1980 בשנת לוי על-ידי בנייה
 לעומת ,1980 באוקטובר :המצב תיקון
הפרט הדירות מחירי עלו ,1969 ינואר

 על' .38פי־ הציבוריות ומחירי ,37פי״ יות
ת ידי סק  את לוי דויד הישווה הבנייה הפ

ו לפרטיות הציבוריות הדירות מחירי
 שלהם בקבלנים, שפגע הפיגור את תיקן
דואג. הוא

 אחרי לפגר ממשיך שמדד״הדיור מכיוון
ט הכללי, המדד  עוד לשפר לוי דויד החלי
 החל טרם 1981 לשנת המצב. את יותר

 בכיריו אחת. דירה אף לבנות מישרדו
 כמה לבנות יתחילו אפריל עד כי אומרים

 החורף, עונת גם שזו מכיוון דירות• אלפי
הרבה." בה לבנות ניתן שלא הרי

ת צפויה כך סק ת כימעט הפ ט חל ב מו
ל ויש הקרובה, בשנה הציבורית בנייה
 לגרום לוי דויד יצליח סוף־סוף כי הניח

 למדד במקביל מדד־הדיור להתייקרות
הכללי.

ל דפי פו כ  שי
בצה״ל פגומים

לאח מתקשות, צה״ל של רבות יחידות
ת רונה, ה ביגלל משרדי, חומר בהדפסו

ל, דפי של הפגומה איכות סי  שסופקו סטנ
 רבים, פגמים בעלי הם הדפים לצה״ל•
 ניתן אינו באמצעותם המשוכפל והחומר

מכוסה לקריאה,  במישר־ רבים. בפגמים ו
 דפי- של גדולות כמויות משליכים דים

ל ניתן שבו דף שמוצאים עד סטנסיל,
בסדר. השתמש

ב..שחר; 11 וסט ג
 מיפעל כמנהל התמנה גרסטנר עוזי
 ״שחר״. בצפת, ״עלית" של החלווה
 ״אמפא״, בחברת 10״/״ בעל הוא גרסטנר

 פרש הוא בעסקיו. לאחרונה והתקשה
״אמפא״. קונצרן של פעיל מניהול

 הם, ״אמפא״ חברת של בעלי־המניות
 דני >,50(״/> גורודצקי עודד כיום,

 ),20ן״/״ ברנשטיין אורי >,10<״/״ אלמן
הצי בידי והשאר )10(,/״ גרסטנר עוזי
קה ״אמפא״ בור.  מניות מחצית את מחזי

 בידי השניה המחצית כאשר ״אמקור״,
 יורם הם ״אמקור" מנהלי ״הארגז״.

ס ק  ברנשטיין ואורי ״הארגז״ מטעם פו
 הוא ״אמפא״ מנכ״ל ״אמפא״. מטעם

גורודצקי. עודד
ב שורבב ברנשטיין של שמו אגב,

 בעיתון אחר במדור בסיפור שעבר שבוע
ס. כל לכן היה לא זה. סי ב

שת א
אל ל צ מיזרח׳ ב

לחו״ל יצאו
 בעל של אשתו מיזרחי, שולמית
 בצלאל שולמית״ ״גני רשת־מלונות

מ שעבר השבוע בסוף יצאה מיזרחי/
 הוא הבכור. לבן פרט ילדיה, עם ישראל

 בעניינים ויטפל הוריו, בבית לגור עבר
השוטפים.
ה לבצלאל, תצטרף מיזרחי שולמית

אפשרו עתה בודק מיזרחי במיאמי. נמצא
 שבה בעיר, לעסקי-בנייה לכניסה יות

ישרא קבלנים של ניכר מספר נמצאים
 ל- יצא מיזרחי לפלורידה. שהיגרו ליים
 חבורת-הכרם, מעצר אחרי קצר זמן חו״ל

סול כדי תוך מעסקיו. כמה חי
ם צאתו לפני כשבועיים  עם מגעים קיי

 בעניין לאומי״ ״בנק של חברה״בת ראשי
 ל- שהוצא הרצליה, במרכז שטח״מלאכה

 ואשר המינהל, על־ידי למכירה מיכרז
לפינויו. ולדאוג לרוכשו הציע בצלאל

מאיים סהר יחזקאל
 המישנורה נגר נתניעה

בפנסיה קינוח נגיד
אל לשעבר, מפכ״ל-המישטרה ק חז  י

 עורן־הדיו של כוחו את ייפה סהר,
 ממישטרת־ישראל לתבוע בן־זאב משה

ת את סק  פנסיה בתשלומי ״קיפוחו״ הפ
ת, וזכויות לדע מופלה׳ הוא שבהן אחרו

ם מפכ״לים לעומת לרעה תי׳  של אחרי
ם המישטרה• ל המישטרה תיעתר לא א

 לבית־המישפט תביעה סהר יגיש פניותיו,
ל בשעתו נאלץ סהר המישטרה. נגד

 בבית- שהורשע אחרי מהמישטרה פרוש
 על להגן כדי שבועת״שקר בעוון המישפט

ל בן־גוריון. עמוס דאז, וסגנו ידידו
בחנינה. זכה מכן אחר

 מינהל- נגד תביעה בשעתו הגיש סהר
קרקע רכישות רקע על מקרקעי־ישראל

סהר דשעבר מפכ״ר
? קיפוח

 1979 שנת בסוף הוגשה התביעה בגדה.
 מיליון 17 שהן לירות מיליון 3.5 סך על

הר כיום.  נמנע המינהל כי בתביעה, טען ס
ת מרכישת  פיר- ביגלל באמצעותו, קרקעו

מים  אלה. רכישות על בעיתונות שהיו סו
הו שסחר אחרי באה המינהל הימנעות

ם ציא  בעלי-קרקעות לשכנע רבים כספי
למכרם. ערביים

ה גם לאחרונה ת למכור סהר מנס ה א
 שבניו אחרי בכפר־שמריהו, שלו ווילה
ם ועברו גדלו  גדול והבית משלהם, לבתי
 2.5 של שטח על הוא הבית עבורו. מדי

ם ושוויו דונם, לירות. מיליון 35 כיו

נוספות שעות
שידור שות־ה כר

 שעות לעובדיה משלמת רשות-השידור
ניכר. די במיספר נוספות

 כי העלתה, לאחרונה שנעשתה בדיקה
 בכמות מצטיינים המינהלה עובדי דווקא

 קידום למען שהשקיעו הנוספות, השעות
האחרו בחודשים צברו כך רשות-השידור.

 שלמה שעות, 533 אבנר ארי נים
 700 עמירב משה שעות, 780 עבאדי

ו שעות 903 רוגל צקדימון שעות,
ה גבריאל חנ שעות. 1193 או

ם אנשים לראות טוב רי כאלה. מסו

שטחים על
בסביון ציבוריים

 רכש אייזנברג שאול איל־הכספים
מעב ציבורי, לגן המיועד שטח לאחרונה

ל הגן בין המפריד כביש של השני רו
ל ולספחו לסוגרו ומתכונן שלו, ווילה

הפרטיים. שטחיו
ת המועצה יושב־ראש מי מקו סביון, ה

אייזנכרג מיליונר
לפרטי נזציבורי

 נס- לכל יתנגד כי הודיע לשם, טוביה
ת לשנות יון  ציבורי משטח השטח יעוד א

 דומה התנגדות פרטי. לשטח-בנייה פתוח
 איל-כספים של לתוכניתו גם לשם יביע
 של שטח שרכש ראב, יוצא-איראן, אחר

ב וגידרו שלו, בווילה הגובל ציבורי גן
גדר.

 אייזנברג רכש כבר שנים עשר לפני
ו וגידרה, דונם 14 של בשטח חורשה
 תוכניתו בריכת־שחייה• בה לבנות בדעתו
המקו הוועדה אישור את בשעתו קיבלה

 הדרומי, השרון של ערים לבניין מית
 מעמד בעלת סביון היתה לא שאז כיוון

 רכש פסחוביץ ראובן גם מוניציפלי•
וילה. עליה ובנה חורשה אז

ת בעלת  אפרי- ״חברת בסביון, הקרקעו
ת בשנים מכרה קה־ישראל״, ת האחרונו  א

ם השטחים כל חי  הישנה בסביון הפתו
ב נשאר לא ולמעשה בנייה, למטרות

פתוח. ציבורי שטח שום הישנה סביון

מפסיקים ..כלילת־מור־

ברגב פסילות
תיקה החברה בתשלו רכב למכירת הוו

 לקבוצת השייכת מור", ״כלילית מים,
קה ״כלל״, ת מפסי  זה בענף פעילותה א

ק- לכלי־רכב בביקוש הירידה ביגלל  והתיי
הכסף. רות
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