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 עצרה גדולה אמריקאית כונית ף*
הכנ לבניין המקורה הכניסה לפני 1■

 היו לא ממנה שיצאו הגברים שני סת.
שב בכניסה שניצב לשומר־הסף, מוכרים

 אישור הציגו הם אך התחתונה, קומה
 עשו הם להיכנס. להם הניח והוא כניסה

 הח״כים. מיזנון לעבר בחופזה דרכם את
 השניים זכו העיתונאים, אגף ליד בדרך,

 אמנון החיפאיים מהח״כים לברכות־שלום
 שאינם עורכי־דין שניהם כהן, ומאיר לין

 שהפכו משעה פרטית בפרקטיקה עוסקים
חברי־כנסת.

 מוכרים הם השניים. מי ידעו וכהן לין
 הקבלנים היו אלה הכרמל: בעיר היטב
 וכהן לין פריצקר. ויעקב דרוקר זכריה

הקבל־ של פניהם מועדות לאן לנח^ז יכלו

 המערבית. בגדה הגדול הבנייה פרוייקט
שהת הסכומים את מעבירה אינה היא

 מבני־הצי״ הקמת תמורת להעביר חייבה
מר באיטיות נמתחים הטלפון וקווי בור,
 קרא ואחר-כך בשקט, האזין מילוא גיזה.
בידו. פתק והפקיד הכנסת, מסדרני לאחד

 סגן* לשולחן הצטרפו דקות כמה בתוך
 לוי, דויד ושר־השיכון ראש־הממשלה

 עוד חלפו ציפורי. מרדכי ושר־התיקעערת
ב הגיע לבניין שמחוץ עד דקות, כמה

 המערך, סיעת של המישפטי היועץ חיפזון
גוטמן. יחיאל

 ואמר, מילוא פתח כאן,״ שלי ״הלקוחות
עיכובים.״ שיש ״טוענים

דימ סיפור להיות יכול היה זה
כללים היו אילו לחלוטין, יתי

 רקע על מייצגים. הס :מיי את הכנסת חברי ירשמו בו אשר אינטרסים
הכנסת. של בוועדת־האתיקה -מילוא רוני ובין - בינו עימות היהו זןה

 הליכוד, סיעת יו״ר עם לפגישה נים:
עורו־דין. הוא גם מילוא, רוני

 במיזנון לשניים המתין מילוא ואכן,
 הכתיב והממושקף הצעיר הח״כ הח״כים.

הלי סיעת למזכירת אחרונות מילים כמה
 של לחדל יציאה לנוהלי באשר כוד,

 אל ניפנה ואחר-כך מהקואליציה, ח״כים
 שיעברו הציע הוא החיפאיים. אורחיו

 לח״כים רק המיועד האחורי, לחדר־האוכל
ארוחת־צהריים. שם ויאכלו ולאורחיחם,

 פיגקס
איגטרסים

ם לגי כ ק  אחרי מילוא. אל התלוו די
ב פתחו ארוחת־צהריים, שהזמינו י י

 עומדת אינה טענו, כך הממשלה, התקפה.
ל־ באשר עליהן שחתמה בהתחייבויות

 לחכרי*כ:םת שמותר למה כאשר
 של כמצב שאסור. ומה לעשות

להת כאלה אירועים יכולים היום,
ת כמישכן רחש ס  יום־ מדי הכנ

כיומו.
 הכתבה זה בעיתון התפרסמה מאז

 הזה (העולם המיסדרון, פרקליטי על
 המערך ח״כ דברים: כמה התרחשו )2317

 שתגביל חוק הצעת הגיש שפייזר אליהו
 הפרקליטים הח״כים, של עיסוקיהם את

 הופיעו כתבות וכמה הכלכליים, והיועצים
 יו״ר ובקול־ישראל. הכתובה בעיתונות

 שבכספת הודיע סבידור, מנחם הכנסת,
המנצ חברי־כנסת נגד תלונות יש שלו
הפר עיסוקיהם לצורך מעמדם את לים

התכנ הכנסת של ועדת־האתיקה טיים.
 כהן־ יגאל והח״ב בעניין, לדון כדי סה

 כלכלי, לייעוץ מישרד לו שיש אורגה
הד־ שביסודה הצעת־חוק, הוא גם הגיש

 נראה מילוא, רוני הפרקליט בכנסת, הליכוד סיעת של הצעיר הידר צ1'1|¥^ןי
י1 # #1  גדולה קבלנים קבוצת ייצג מילוא לוי. דויד שר־השיכון בחברת כאן \

לקוחותיו. על היקשתה לא לוי לדויד וקירבתו המערבית, בגדה ענק בפרוייקט־בנייה

 שבו אינטרסים״ ״פינקס לפתוח רישה
 האינטרסים סוגי כל את ח״כ כל יפרט

מייצג. שהוא והמיסחריים הכלכליים
הפרק בעיני מצאו־חן לא אלה הצעות

 ועדת־ לפני שהופיע מילוא, רוני ליט
הצ כי לכהן־אורגד אמר הוא האתיקה.

לו שאין מי להגיש צריך זה מסוג עות

 רשימת את למסור לו מרשה אינו למישרד
אתי. לא שזה מפני הלקוחות,

 לא מעולם הליכוד של הצעיר לח״כ
ה (שמו מיליקובסקי מישפחת דבר. חסר

הג חברת מבעלות היא הח״כ) של קודם
 מישפטים למד )32( מילוא ויטמן. לידה

שני עם ויחד תל־אביב, באוניברסיטת

 ניגוד לו שיש מי ולא אינטרסים, ניגוד
קליינ לו שיש אמר גם מילוא אינטרסים.

 יותר, לו שיהיו מקווה שהוא רבים, טים
 זה מסוג דברים להסתיר. מה לו ושאין

הזה. להעודם גם מילוא אמר
 אבל רבים, לקוחות לי יש :מילוא

בסדר. שלא משהו כאן שיש חושב לא אני
 שלא הוא, בסדר שלא מה :הזה העולם

הם. מי יודעים
ש מי כל סוד. לא זה 1 למה ז מילוא

 לפתוח מוכן אני לדעת. יכול אלי יבוא
הצי לידיעת שלי הלקוחות רשימת את

בור.*
 להשתמש מוכן אתה אולי הזה: העולם

ה את לי תיתן ז כבשליודציבור בעיתון
אותה. ואפרסם רשימה,

 אני עכשיו. אפשרי בלתי זה ז מילוא
אחרת. בפעם אלי תתקשר לפגישה, ממהר
 את ממילוא להוציא הנסיונות כל

הת כתוהו. עלו לקוחותיו רשימת
 על מורה כוועדת־האתיקה נהגותו

 המצב כשינוי רוצה אינו שהוא כך
 הכל כמעט או הכל, שכו הקיים,
חי מה כרור לא גם לאיש מותר.

 ועדת־האתיקה, כישיכת מילוא פש
 כן אם אלא כה, חכר אינו שהוא
ענייניו. על להגן כיקש

ששותפו מילוא, רוני טען יותר מאוחר

ו רייסר מיכה חרות, של אחרים ח״כים
ה הקאריירה את התחיל קליינר, מיכאל

 אגודת־ של העכורה בביצה שלו פוליטית
 היה ואחר־כך באוניברסיטה, הסטודנטים

ה הארצית. הסטודנטים התאחדות ידר
ה הקאריידה כי טוענות הרעות לשונות

 מרשימה תאוצה קיבלה שלו פוליטית
 בגין, לחסיד, מתי, אחיו נישואי בעיקבות

ירי על גבר הוא ראש־הממשלה. של בתו
 ונבחר קליינר, מיכאל חרות, מצעירי בו

.1977ב־ לכנסת
 לא כמישרד חכר היה מילוא

 והמישרד — דין עורכי של גדול
 נכחד כאשר רכה תאוצה קיכל

לכנסת. מילוא

הזה העולםס
הבא והעולם

 החים־ הקבלנים עם ההיכרות ת ט
* ה הכנסת בשלהי מילוא עשה איים י

 דאז, שר־הביטחון סגן זה היה תשיעית.
ה תוכנית את יזם אשר ציפורי, מרדכי
ה בגדה דירות, 5000 של הגדולה, בנייה

 התאגדו העיסקה ביצוע לצורך מערבית.
גולד אברהם — גדולים קבלנים כמה

פריצקר, יעקוב דרוקר, זכריה שטיין,
ו13 _


