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לוי. יעקוב(״קובי") הבניה, במרכז־

לכנסת הנחירות של ום־השבתון ^
ה בטלוויזיה. צפיית־שיא ליום היה

ב להתפנק המעדיף הישראלי, בוחר
האז חובתו את ולמלא הבוקר, שעות
 את ניצל כץ־הערביים, בשעות רחית

 של בלוח־המישדרים והציץ ההזדמנות
 פעם בכל והנה, הלימודית. הטלוויזיה

 נועם את לראות הופתע במסך, שהביט
הבניה. ממרכז
 בתערוכת לבקר לצופים הציע נועם

כז איכו מוצרים לרכוש הבניה, מר
 להזהיר שכח ולא לבית, מעולים תיים
צרכנות. של מוטעים נוהגים מפני

,1984 ביולי 23ה־ של הבוקר, באותו

 הבאות ההזדמנויות בבניין. למישרדו
כז באנשי יפגוש שבהן  יהיו הבניה מר

בינ בתל־אביב. המחוזי בבית־המישפט
 הזה להעולם לענות הסכים הוא תיים

 את המשמש במיבגה, שהתרחש מה על
בסופי־שבוע. השר לישכת

 למען קיבוצים
הליבודי

 לו קובי זוכר הבחירות יום ת ס
 אליו פנה איך מספר הוא במיוחד.

כז סמנכ״ל סולמי איתן הבניה, מר

ה בגאווה: לי ואמר שיכמי על טפח
 מנדט לנו הביאו נועם של תשדירים

 אמרתי נכון, זה אם הבחירות! ביום
 מפני מושלם. אבסורד שזה הרי לעצמי,

 על״ידי מומנו התשדירים שמחצית
הקיבוצים.״ של מיפעלים

 לתיאור מסכים אינו כמובן, סולמי,
התשדי שודרו לדבריו, לוי. קובי של
 את להביא כדי רק ביום־הבחירות רים

 לגרום כדי ולא למרכז, התועלת מירב
 הליכוד. עבור להצביע סמויה להשפעה

התש צפיפות בדבר ההחלטה לדבריו
 פרי־מחשב־ היתה ביום־הבחירות דירים

לוי. קובי של הבלעדית תו

העסקנים
 מרכז־ וסמנכ״ל (למעלה), וינר

 שנהנו סולמי(למטה), איתן הבניה,
הממשלתית. החברה משירותי

עבור לוי קובי שקיבל ופוליטיקה חובות שהפקיד סכום עבור לוי זמנית קבלה
החרות. תנועת של התרבות מועדון היקב, למועדון תרומה מיפלגתי. לכינוס הזמנות להדפסת החרות, בתנועת

כז נועם תשדירי שודרו מר  הבניה מ
 זה היה האם הכל. בסך פעמים, 14

 את ניצלו מפיקי־התשדירים מיקרה?
 הצפיה למירב לגרום כרי המיוחד היום

 האם הפופולארי. בתשדיר־השירות
 שמא או תמימות, מסיבות זאת .עשו
 הצופים על להשפיע אפשר כי קיוו

מ העומד הפוליטיקאי עבור להצביע
כז אחורי  דוד הליכוד איש הבניה, מר

שר־הבינוי־והשיכון. לוי,
 החל 1983 בינואר שנתיים, לפני

התע את מארגן לוי (״קובי״) יעקב
 של הכולל הפירסום מערך ואת רוכות
כז  האוניברסיטה שברחוב הבניה, מר

מחוץ היום נמצא )35(לוי בתל־אביב.

לתפ המועמד חרות, מרכז חבר שהוא
עי מועצת וחבר צעירי־חרות יו״ר קיד

תל־אביב. ריית
 יוצאת בקשה ממנו ביקש סולמי

 שבועות שלושודארבעה היה ״זה דופן.
 וביקש, אליי בא סולמי הבחירות. לפני

 לתרום יכול המרכז איך ביחד שנחשוב
 סולמי, לדברי ליום־הבחירות. חלקו את
שיר קשר היה  החיובית הפעילות בין י
כז של  הבינוי משרד לבין הבניה מר

הליכוד. — וכמובן והשיכון,
 כדי אך תשדירי־שירות, 27 ״הכנו

 למחרת 13 שודרו זעם, לעורר שלא
הבחירות.
סולמי, אליי בא הבחירות ״אחרי

ב השנויה היחידה הנקודה זו אין
 נקודות סביב וסולמי. לוי בין מחלוקת
סי וגידים עור קורם ביניהם החיכוך

 על- כבדים חשדות של ביותר מוזר פור
 למיש־ השייכת ממשלתית, חברה פיהם

 גס, פוליטי לקרדום הפכה רר־השיכון,
 ולישכתו מנכ״לו השר, למטרות שנוצל

ה תנועת למטרות — וכמובן הרחבה,
 העולם לידי שהגיעו המיסמכים חרות.
 מרתקת: תמונה מציירים הזה

ב לטפל אמור היה הבניה מרכז
 מחקרים של ביותר, ספציפיים תחומים
 בשנתיים הבניה. איכות שיפור בתחום

 עיסו־ מעגל את הרחיב הוא האחרונות
 147 בעמוד (המשך
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נחובז
חרת

 (מימי!) מעם לוי: דויד מחנה בשירות ממשלתית חברה
לחרות משדר ומרכז־הבניה למרכז־הבניה(למטה) משדר


