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 דאז, שר־האוצר ואחרים. ליפשיץ מתיתיהו
 בניו — בירכתו את נתן הורביץ, יגאל
 גם בגדה. אדמות תקופה באותה רכשו

 והעיסקה הסכים, לוי דויד שר־השיכון
להתגלגל. התחילה
 כמתווך מונה סוביסקי יצחק בשם אדם

 סוביסקי ומישרדי־הממשלה. הקבלנים בין
 שהסתבך עד ספיר״ מ״נערי אחד היה

 חיפש הוא ממישרדי־הממשלה. והורחק
הקב בין ההסכם על שיעבדו פרקליטים

הדרי את כך והגדיר והממשלה, לנים
):2257 הזה (העולם מהם שות

ודמו רציניים עורכי־דין ״רצינו
 הפרוייקט כד כי פוליטיות, יות

 רצינו הפוליטית. מהכהינה עדין
 משילטון — הזה מהעולם אחד

 — הכא מהעולם ואחד הליכוד,
ממפא״י.״
 המערך סיעת יו״ר אל פנו הקבלנים

הלי סיעת יו״ר ואל שחל, משה בכנסת,
 אך היסס, שחל מילוא. רוני דהיום, כוד

 תקופה, באותה העיסקה. את דחה לבסוף
 כי הקהל דעת סיקרי כל הורו ,1980 סוף

 ושחל הבאה, הממשלה את ירכיב המערך
 שר־ להיות סיכויו את לקלקל רצה לא

 שנודף בעיסקה מעורבות בגלל המישפטים
 כי אמרו השמועות מסרים. ריח ממנה

 לקרן תרומה תמורת בעיסקה זכו הקבלנים
הכ ציפורי החירות. תנועת של תל־חי

בתוקף. חיש
הבא״ ״העולם על ויתרו לא הקבלנים

 המישפטי היועץ את וגייסו מפא״י, —
 גוטמן, יחיאל הפרקליט המערך, סיעת של
 חיים עורך־הדין של מישרדו את וגם

 בשילטון שר-מישפטים שהיה מי צדוק,
 לשד כמועמד הוא גם והוזכר המערך,

בשילטון. המערך זכה אילו
 גוטמן מילוא, הפרקליטים ואכן,

 תנאים הקבלנים למען השיגו וצדוק
 לכיסיהם ויטילשלו — מפליגים

 800 קיבלו וגוטמן מילוא הב. כסף
התזכי ניסוח תמורת לירות אלף
ואחוז החוזה, לחתימת שקדמו רים

 הכנסת של הכספים בוועדת המערך סיעת מרכז
י י י י *1 \  חברו עם יחד כלכלי לייעוץ מישרד פתח \

חאן, אריה עורו־הדין בחברת נראה הוא כאן חריש. מיכה לסיעה

 מחבריו למד הוא אך ח״כ, אינו האן בכנסת. המפד״ל סיעת מזכיר
 שהוא העובדה כי אומר אמוראי מסדרונות. של פרקליטות מהי
אחרים. כלכלנים על עדיפות לו נותנת אינה בוועדת־הכספים חבר

 כהן־ עם תזה מעולם כתב שוחח כאשר
 זו, סידרת־כתבות לפירסום קודם אורגד,

קרי שאין העובדה דווקא כי הח״כ אמר
 מאוחר עליו. מקשה מוגדרים טריונים

עם השיחה בעיקבות כי אמר הוא יותר

 כמה לפני אמוראי. עדי הוא כנסת
כל לייעוץ חברה אמוראי הקיט חודשים

 חריש. מיכה לסיעה, חברו עם יחד כלי
 ישב הזה, העולם עם שוחח שבו ביום

אחד עם לשיחה הכנסת במיזנון אמוראי

 אך המערבית, בגדה חדשה עיר־פיתוח
 פנו ״אילו העבודה. את לקבל סירב הוא
 העליון, בגליל כזה עניין לבדוק כדי אלי

 אומר. הוא מקבל,״ הייתי
חבר שהוא העובדה כי אומר אמוראי

אחד רצינוודמויות וציניים ן ־די כי ד עו..רצינו אמו: נציג!וקבלנים
ה מהעולם ן הז טו ל שי מ ד, - כו ם ואחד הלי ל א ־ הבא מהעו מפ ...מ

 שתימסר, דירה כל ממחיר וחצי
 כאשר - באלה כמיקרים כמקוכל
 של רכים במיליונים. המדוכר

לירות.
 לקבל
תנאים

 העוב־ תרמה מידה באיזו לדעת שה {■*
 לטיב חבר-כנסת, הוא •שמילוא דה |ז

 בין מהממשלה. הקבלנים שקיבלו התנאים
 לממשלה ישלמו שהקבלנים סוכם השאר

 להם, שהוקצתה הקרקע מערך 50/0 רק
עומ כהלוואה יקבלו הסכום יתרת ואת
 דרכי את תבנה שהממשלה גם סוכם דת.

 והחשמל, הטלפון המים, קווי את הגישה,
 דירות של מסויימת כמות לרכוש תתחייב
 מקום, מכל מבני״הציבור. הקמת את ותממן
 שנטל מכך התאכזב לא שסוביסקי ברור

 שיל־ — הזה״ ״מהעולם אחד פרקליט גם
הליכוד. טון

 כך על שמועות היו לאחרונה
 כמכירת גם תפקיד מילא שמילוא

״רס הסוכנות, של חכרת״הכנייה
 שכיניהם כעלי־הון לקבוצת קו״,
 שר■ של מכני־מישפחתו אחד היה
מרי יעקב כלכלה, לענייני העל
 מילוא, כך 'על נשאל כאשר דוד.
 אך מלא, כפה הכחיש לא הוא
 כעניין המחאה ״שום כי טען

שלי.״ למישרד הגיעה לא ,רסקו׳
 לגלגל איך

מיליארדים
 מילוא של יריבו כהן־אורגד, גאל ל

 לסיעה. חברו הוא בוועדת־האתיקה,
ה תנועת של צפון בסניף רשומים שניהם
הזי ממילוא, להבדיל אך בתל-אביב. חרות

 כהן־אורגד. של לעסקיו בכנסת החברות קה
 מישרד ניהל הוא לכנסת כניסתו קודם

 כלכלנים. 18 עבדו שבו כלכלי לייעוץ
בל כלכלנים שני במישרדו עובדים היום
בד.

ץ

 הצעת את להגיש החליט הוא הזה העולם
אינט פינקס יהיה כי הקובעת שלו, החוק
 חברי של ענייניהם יירשמו שבו רסים,

 ועדת־הכס־ חבר הוא כהן־אורגד הכנסת.
בוו הליכוד סיעת ומרכז הכנסת, של פים
 הוא הכנסת. בוועדות החשובה זו, עדה
 זו בוועדה להצהיר מקפיד הוא כי טוען

 כאשר בהם, מעורב שהוא האינטרסים על
בעניינם. הנוגע דיון יש

ב- בוועדת־הכספים המערך סיעת מרכז

 :היה השיחה נושא ימית. העיר מתושבי
הפי לכספי האפשריים ההשקעה אפיקי
פיתחת־רפיח. מפוני שיקבלו צויים

הפרקלי מן להבדיל כי טוען אמוראי
 הוא בעלי־עסקים. מייצג אינו הוא טים,

 כיצד ולחברות, לבעלי־הון ייעוץ נותן ,רק
 לי־ שלא כדי והיכן. כספם, את; ולהשקיע

 לקבל מוכן אינו הוא אינטרסים, ניגוד ״צור
 שפנו סיפר הוא ממישרדי־הממשלה. עבודה

הקמת של העלות את כדי'״לבדוק אליו

 נותנת אינה הכנסת של בוועדת־הכספים
 אחרים, כלכלנים על־פני עדיפות שום לו

 חסוי. אינו לוועדה שמגיע המידע שכן
 את הקים כאשר אוגוסט, מאז לדבריו,
 במצב עצמו מצא לא שבבעלותו, החברה

אינטרסים. ניגוד לו יש שבו
 של טענות כרצינות לקבל קשה

 חברי־ שהם וכלסלנים פרקליטים
ת חברותם אין כאילו כנסת,  ככנס
 פגי על־ כלשהי עדיפות להם מקנה

מת עדיפותם למיקצוע. עמיתיהם
 והב־ ושונות, רכות כדרכים בטאת

ת יפה לנצל יודעים רי־הכנסת  א
כלתי־ישירות: כדרכים גם מעמדם,

 חברי- שבין והכלכלנים הפרקליטים •
בש וחצי יומיים במשך נמצאים הכנסת

 ה־ ממוקדי אחד — הכנסת במישכן בוע
סבי רואים הם ביותר. החשובים שילטון

 מיש- של המנכ״לים את השרים, את בם
 ללא אליהם לפנות ויכולים רדי־הממשלה,

 הנוגע עניין בכל ישיר ובאופן קושי
 על־פני לחלוף צורך ללא ללקוחותיהם,

 לפני הניצבים הבירוקרטיה מחסומי כל
אחרים. וכלכלנים פרקליטים

 חברי־הכנ־ שבין האינטרסים נציגי <•
 לקוחותיהם. את להרשים כיצד יודעים סת
 ב־ עיסקיות לפגישות אותם מזמינים הם

 כיצד הלקוחות רואים שם מישכן־הכנסת,
 שיכמו על טופח השר, אל הח״כ ניגש

 הוא וכיצד בידידותיות, עימו ומשוחח
 עם בשיחה דקות בחמש ענייך׳ ״סוגר

מנכ״ל.
 אל ח״כ שהוא פרקליט פונה כאשר •

 לפניה יש רישמי, באופן ממשלתי מישרד
 להיות עשוי הח״ב־פרקליט מישקל־יתר. זו

 אותו על שממונה בוועדודהכנסת חבר
 בוועדת־הכנסת להצביע יכול הוא מישרד.

 אותו של כלשהי דרישה נגד או בעד
 במליאת גם לעשות יכול הוא. וכך מישרד,
הכנסת.
 שבהן הדרכים מן חלק רק הן אלה
לצ כדי מעמדם את לנצל הח״כים יכולים

 רבים מיליארדים ולגלגל לעצמם, הון בור
ושי נוספים ח״כים על לקוחותיהם. לכיסי

ד,סידרה. בהמשך — נוספות טות
!■ פרנקל שדמה

 בעניין הכנסת, סל בוועדת״האתיקה דיון התחיל הזה" ״העולם גילויי אחרי
 מתמחה קולס, אלי הח״כ הוא הוועדה יו״ר הח״כם. שמייצגים האינטרסים

 חבר בוועדה אייזנברג. שאול המיליארדר את המייצגים עורכי־דין במישרד
הנושא. את תקבור הוועדה כי חשש יש גדולות. חברות המייצג שחל, משה גם

ש כי: דור
 מפורטת, הצהרת־הון ימלא בחירתו, עם חכר-כנסת, סל1

 לעיון פתוחה ותהיה הכנסת, יו״ר במישרד שתופקד
 שנה כל כתום כזאת הצהרה ימלא חכר־הכנסת הציבור.

 יהיו הללו ההצהרות ובד כהונתו, כתום ושוב לכהונתו,
הציבור. לעיון פתוחות

 שהוא תפקיד בד על יצהיר בחירתו, עם חכר־הכנסת, כד
 כחברה כין כה, מחזיק שהוא מישרה כד ועד ממלא,

 התמנה אם אחר. מוסד או אחרת כחכרה וכין שבבעלותו
 עד יצהיר כלשהי, למישרה כהונתו כמהלך חבר־הבנסת

הציבור. לעיון פתוחות יהיו חללו ההצהרות כד מייד. כך

 ימסרו, כלכליים יועצים או פרקליטים שהם חכרי־כנסת
 אשר לקוחותיהם שד מדאה רשימה כחירתם, עם מייד

 הפרקליטים השילטון. לרשויות נגיעה יש לענייניהם
 כד עד יצהירו חברי־הכנסת שכין הכלכליים והיועצים

 אלה הצהרות כהונתם. כמהלך להם שנוסף זה מסוג לקוח
הציבור. לעיון פתוחות יהיו

 מוועדותיה כאחת או כמליאת־הכנסת דיון- בד תחילת עם •
#  הצהרה כוועדה, או כסדיאה הנדון כנושא כעלי־עניין זד־ המייצגים או כעלי-עניין, שהם דזכרי-הכנסת, כד ימסרו 4
ת ויימנעו כך, על 3856׳-*:* שתתפו וכהצכעה. כדיון מה

^ *


