
 כלשהו שטח על יזמים כלפי־ להתחייב
 לתיכנון... העומדת התוכנית במיסגרת

 ולהתחייב מיגרשים להגדיר ניתן לא
 לאחד נפרד תיכנון לאפשר או בגינן,

 עם להיווצר עשויים אשר מהמיגרשים
התוכנית״.״ אישור

 במיכתב העיריה, מן באה הישועה
 12ב־ שמיר, ולמאיר בן־עמי לעובד

מעריב ״...אנשי :1983 בספטמבר
 מרכז־ תוכנית את לקרם ביקשו

 בתוכנית בית־מעריב של התיקשורת
 לאנשי הובהר האפשר. ככל 2000

 המיתאר שתוכנית מכיוון כי מעריב
 אפשרות אין אושרה, טרם 2000 של

 המרכז עבור שטח ולהקצות לאתר
 דעת על סוכם זאת עם יחד הנ״ל.

 תוכנית־המית־ אישור ...לאחר הצדדים:
 הכנת ותחילת הזכויות הגדרת אר,

 המינהל ימליץ המפורטת, התוכנית
 לפטור שלו המוסמכים המוסדות בפני
 ראש־העיריה ממיכרז... מעריב את.

 למינהל־מקרקעי־ המלצתו את יצרף
 למעריב השטח את להקצות ישראל
 תיק־ ומרכז בית־מעריב הקמת לצורך
 , בינלאומי.״ שורת

 דפי מעל הופיעה במיקרה לגמרי
 שמיר זכה שבה כתבה בדצמבר מעריב

 שזכה ״המנכ״ל בכותרת: לשבחים
 מתחת הביתה!״ ללכת נאלץ בשבחים .

 למעריב הבהיר ״שמיר נאמר: לכותרת
 קרקעות־המדינה למכור התנגדותו כי

 אחרת, כותרת לפיטוריו.״ שגרמה היא
 ״שמיר אחר״כך: ימים כמה שהופיעה

 יחגגו.״ הספסרים — פוטר
מנ מונה למינהל־מקרקעי־ישראל

 בדק הוא ליפקה. משה חדש, הל
 גם השאר בין במישרד, שונים נושאים

 לחברת הקצאת־קרקעות נושא את
 מיהר הוא מיכרז. ללא בע״מ מודיעין

 כתב: ובו בן־עמי לעובד מיכתב ושלח
 ימים מיספר לפני לידיעתי ״הובא

 המהווה ,12.9.83 מיום פרוטוקול
 עיריית על־ידי שהוצא לפגישה סיכום

 מעריב, נציגי בין לפגישה תל־אביב
 פרוטוקול והמינהל. תל־אביב עיריית

 גם ואין המינהל, על־ידי אושר לא זה
על־ידו. שיאושר אפשרות
 שלא להודיעכם חובה מוצא ״אני

 יוצע כאילו מהפגישה להשתמע יכול
בתוכ־ כלשהו שטח בפטור־מיכרז לכם

נזול׳דת ר1וג4ע

 הקטן. נניזו הנימים ימי של דלים הניא! אח שם הוא
 מתשעים יוחד על שולט ישראל מקרקע* מינהל נמהל

 ורע אח לה שאין תופעה המדינה, מאדמות אחוזים
 גידי היום מופקדת הזאה העוצמה דמזקרטי. במשטר

 היותו לתסקיר הבולטים נישודיו אפקה. משה ערד
 היה נדופר שפטה בתקופה הליברלית בספלנה קטר חבר
החקלאות. שר
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ליפקה משה על ״מעריב״ כתבת
דמוקרטי!" במישטר ורע אח לה ״אין

ל״מעריב״ העיריה של מיכתב
ממיכרז...״ מעריב את ״לפטור

הזדמ שוויון של בסיס על המדינה,
נויות.

 בתחום בעיקר חל זה ״עיקרון
 מנחה קו משמש והוא העירוני,

 ישמש וגם המקרקעין, ניהול במדיניות
 כמנהל־ כהונתי תקופת בכל כזה

המינהל.
 לנכון מוצא אני ספיקות ״למניעת

 שבתוכנית הקרקע כי להודיעכם
 לפי תוקצה המינהל שבניהול 2000
בלבד.״ המינהל נוהלי

 איחרה לא בן־עמי של תשובתו
 מכ״ט מיכתבך את ״קיבלתי לבוא:
מעריב. בניין בנדון תשמ״ד בשבט

 למינהל־מקרקעי־ישראל פנינו ״לא
 מעריב־ בשביל אדמה שטח לרכוש
תיקשורת. מרכז

 הוצאת בין בזמנו הושג ״ההסכם
 תל־אביב. עיריית עם בע״מ מודיעין

העי מאדמות יוקצה המיועד השטח
רייה.״

מע של מוסף־השבת יצא השבוע
אומ ״הכתבה,״ משמיצה. בכתבה ריב
 עיוותי בכזבים, ״רצופה במינהל, רים

 טכניקות באלה וכיוצא אי־ריוק אמת,
השמצה." של

 מכולת
וזבנים 0

 שם ״הוא נאמר: לכתבה פתיח ^
 ימי־הביניים של הפיאודלים את *1

 מקרקעי־ישראל מינהל הקטן. בכיס
 אחוזים מתישעים יותר על* שולט

 אח לה שאין תופעה המדינה, מאדמות
 הזאת העוצמה דמוקרטי. במישטר ורע

 משה עורך־דין בידי היום מופקדת
 לתפקיד: הבולטים כישוריו ליפקה.

 הליברלית, במיפלגה זוטר חבר היותו
 שר־ היה גרופה פסח שבה בתקופה

החקלאות.״
 מובאות בכתבה מההשמצות חלק
 בלתי־מזו־ מינהל ״עובדי של מפיהם
הים״.

 ליפקה עם ״הראיון מהכתבה: ועוד
 בתל־אביב. המינהל במישרדי נערך

 מעונב, בקפידה, מסורק ליפקה,
 החדשה בדוברת הראיון את מתגבר
המופיעה ליפקה, של בתמונתו שלו.״״

 צריך החוק לפי דירה. מכירת על אישי
 מס לשלם אותה, המוכר בעל־דירה,

ש ישראל, למינהל־מקרקעי מסויים
 מספר לביא הקרקע. על הבעלים הוא
 המינהל פקיד עם מגעיו סיפור את

של מגעיו כשהסתיימו זה. לחוק בנוגע

 בקולו ואמר הדלת, את נעל סמוך,
 יפה? בך שטיפלתי ״נכון האינטימי:

 מוכן הייתי מרוצה?״ שאתה נכון
 אבל הבאות, המילים יהיו מה להישבע

 שאתה יודע כבר ״אני אמר. הוא לא.
אחת. בקשה רק לי יש אז עיתונאי,

 לעידו מיכתב כתב נסיעתו לפני קצרה.
 כי הודיע ובו מעריב, עורך דיסנצ׳יק,

 המישפטיים הצדדים לכל ידאג
ארצה. שובו עם מייד בכתבה הכרוכים

 חדשות לעיתון בתגובתו דיסנצ׳יק,
הוא מוחלט!״ ״קישקוש שהכל אמר

 אזרחי לכלל פומבי בהיצע תוקצה קרקע ד.,מעריב״: במיבתב ריפקה
 ריפקה: ער בכתבה ״מעריב״ הזדממיזת. שיחיה של בסיס על המדינה,
הליברלית במיפרגה זוטר חבר ריפקה היות - לתפקיד הבולט כישורו

 בישיבת אתמול הצליח גרופר, פסח החקלאות, שר
 את להדיח לו שאיפשר ברוב לזכות הממשלה

שסיר מאיר ישראל. מקרקעי מינהל סנכ״ל 5:נ״גי שזכה המנכ״ל

שגויר מאירהביתה ללכת נאלץ - בשבחים
שמיר מאיר על ״מעריב״ כתבת

יחגגו״ ״הספסרים
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 בסתירה עומד זה דבר .2000 נית
 המקרקעין ניהול למדיניות מוחלטת

 בקרקע מינהל־מקרקעי־ישראל של
עירונית.

 הוא המדיניות יסוד לכם, ״כידוע
 הליכי־ גמר לאחר תוקצה שקרקע
אזרחי לכלל הפומבי ובהיצע התיכנון

לשמיר בן־עמי של המיכתב
.ר׳ממך אסתיר ״לא

 לובש האיש נראה העמוד, בראש
 שהכפתור לבנה, חולצה כהה מיקטורן

 למרבה ועליה. פתוח שלה העליון
עניבה. אין הפלא,

 קטע פורסם הזאת לכתבה כהקדמה
 בדבר־ המוסף, עורך לביא, צבי שכתב

סיפור לביא מגולל זה בקטע העורך.

 את קיבל והוא פקיד־המינהל, עם לביא
 כתב: הוא הדירה, למכירת ההסכמה
 נתן הפקיד נפגשנו. שוב הבא ״בשבוע

 צריך לא ואמר, טופס־ההסכמה את לי
 בחינם. זה־ את לך סידרתי עירעור,
 הוא אבל ללכת, ורציתי תודה אמרתי

לחדר בשרוול אותי משך ממקומו, קם

פעם.״ עליי שתכתוב
וכ באיחור, קצת כתבתי, הנה ״אז
 במוסף קפרא מיכל של לסיפור מבוא

 מינהא של העכשווי המנהל על זה,
 שאותו המכולת — מקרקעי־ישראל

מזבניה.״ אחד הוא פקיד
לתקופה לחו״ל השבוע יצא ליפקה

 קשר אין ההוצאה שלבעלי הוסיף
 זוכר אני ו״במעורפל העיתונאי, לחומר
 תל־ עיריית הציעה שנה 20־1.5 שלפני

 אחר, למקום לעבור למעריב אביב
 .2000 תל־אביב תוכנית במיסגרת

 עד היום. עומד זה איפה מושג לי אין
 מתכוון לא מעריב לי, שידוע כמה

מקום!" לשום לעבור

דיסנצ׳יק עידו עורך
קישקוש! הכל


