
 היה כאשר למענם יותר עשה
 ושר־ה־ )1978( שר־התעשיה ,

).1979(אוצר
 עשר לפני עוד פירסם העולס־הזה

 השר, פעולות על כתבות כמה שנים
הש בין ועדת־אשר. כללי את שהפרו

ה (העולם המתעשרים" ״השרים אה
פר במחלבה ״המדינה ),24.8.77 זה

 ״אבקת ),28.11.77 הזה (העולם טית״
).26.3.80 הזה הזהב״(העולם

שלחתי, הכתבות פירסום כדי תוך
 ה־ ליועץ תלונה ,1979 בנובמבר 27ב־

 את אישר היועץ לממשלה. מישפטי
נייר על התלונה, הכל. וזה קבלתה,

 הזה, העולם של הרישמי המיכתבים !
הור־ ניצל כיצד מתארת להלן, המובאת

מישפחתו. עיסקי למען מעמדו את ביץ
 של ,הפיה ^ ^

חוק־העוגשים"
התלונה: לשון זו ך
 לממשלה, המישפטי היועץ לכבוד 1

ירושלים.
 מחירי הועלו השנה בנובמבר 18ב־
ב־&יסוו. המעוקר החלב
לא־ הניתנים מוצרים, של שורה על
מעו חלב על היטל־מלאי. הוטל גירה,

קשות, גבינות כמו לאגירה הניתן קר,
היטל. הוטל לא י

 בשנים קודמים, במיקרים גם
 החלב מחירי הועלו עת ,1979־1977.

 היטל־מלאי, עליו הוטל לא המעוקר,
 גבינות על הוטל כזה שהיטל בשעה
אחרים. ומוצרים קשות

 התקופה ובמרבית השנה, בנובמבר
הור־ יגאל מר היה ,1979־1977 בשנים

כל מאבקת־חלב. אלא מסובסד, מחלב
 ומועצת־החלב מישרד־החקלאות כלני

 מחירי להעלאת הפעמים בכל התנגדו
 המיק־ ובאחד שהועלו, כפי המעדנים,

למבקר־המדינה. תלונה הוגשה אף רים
 בדין־ו־ פורסמו הביקורת מסקנות

 עולה הפירסום מן .1978 לשנת חשבון
 אם השאלה את רק ברק המבקר כי

מ בנושא אישית התערב הורביץ השר
 התלונה נושא את בדק ולא אלה, חירים
המ צווים על השר חתם מדוע עצמה:
 הצדקה. ללא המעדנים מחירי עלים

 עצמם המתלוננים עם נפגש לא המבקר
ל בשאלות והסתפק אותם, שאל ולא
הבכירים. ולפקידיו שר

 המעדנים מייצור מחצית
הפרט המחלבות בידי נמצא

מייצ נגה״ ״טנא מחלבות יות.
 בארץ. השוק מכלל כרבע רות

 הלא-מו־צ- המחירים בהעלאות
ל הורביץ השר איפשר דקות

ש רווחים נגה״ ״טנא מהלכות
 מעדן לליטר לירות 12ל- הגיעו
 חלב* ליטר ממחיר יותר (בחצי

 מחלבות ייצור כאשר לצרכן)
 מיליון לארבעה התקרב אלה

לשנה. מעדנים ליטר
 הורביץ השר חתם 1977 ביולן 17ב־

בג מוצרי־החלב, כלל להעלאת צו על
 היחידי המוצר סובסידיות. הקטנת לל

 מוצר אבקת־חלב. היה עלה לא שמחירו
 בייצור עצמו לחלב תחליף משמש זה

ט בעיקר בו ומשתמשים מוצרי־חלב,
א נגה. נא  30 עת באותה צרכו נגה טנ
 טונה כאשר לחודש, אבקת־חלב טון

 11 ל־ תחליפי ייצור מאפשרת אבקה
חלב. ליטר אלף

,

*

$

להחויוו (ממ״ר! ־ומיעגחתו אבקת־החלב, שזיף את ״קו לא מרביץ
הקוסטת מונות ומזיו* ואת בהו!( לדילמה להיסלע שחן(!שזי הוט־ * 01

ההתעטויס טוים
 ל״■**.*)* 7ד**יי *ז* אי* .6*ץי33 ׳*ל

 ההד*' *ד ג! 5* *ל* *יי*מ־ נאל-זז-אל;
̂ם ״ירי*״ וזיזי-ג מזיל *ת יי! ימאים <

 סזז ומי׳- מוי 2":5ריזיז־ם'מ*״ **ר
 רלג ?ונים מילה, ינםיאי*

 אז ליילד ימלים הזמש. **י מז!!גח
 לשי מאמ״־רלג אי ־'גר םי׳<ג סיזי-זש
 מזין ל לגר* משר״מיז הל גי* דזכד■־"•.

גאדי
מי #יזג ומלבד. י גייעז יו  תנינה מ
מי מעדי*! ריי ניחלג לי ר:  ,3<גאמ מ

 זורעייז 3<י**!א ד<יז>;״חת ידמיבוז
ל עי גיזירז נמייה מ  למידימי, כ ־מי *

 למערי ימו עיין יעלית? לימעעת מ
 *!יגייס ישי הימור* !,3ז!ל ״נגיעות
לאמיי■*

ח מה א ר  טנ
אפתשל 0<<3 €3

 עי* מחמיץ, יגאל העוד תל*זמ ?״״
 *גמןיעזלשמ׳ז" מדרי 1* לזאליד. י5

 יי־ ו;ר,1ד<*י ?1ימ*ו< דק ל*יבן ליו
״. *ים■ *גיאו* ז ייעובד. טמיזד! *•

ת המדידות  הורוביץ: מישפחדו עוד ?הלוסקים הבלבדי
 (?נסו * ד1וווו יווזנמתת3 אח חולב ו11ו1)כס*1ו!ס ניסו? 1*10110 ?*צו

י רנ1״ וומישטזתיס חחנוח !!■סתור * סקו לא1 נדק סמדינה

28.11.79 הזה״ ״העולם כתכת
פרטית״ ,.מחלבה

חחו9 נוחותה ממדינה

24.8.77 הזה״ ״העולם כתבת
מתעשרים״ ״השרים

איז־לי גאל
 לפני כבר )20.5.84( הזה העולם פוצץ הפרשה את
 יגאל חשף יגאל?״ בני את יגאל ״מי הכותרת תחת חודש.
 הורביץ. יגאל של בניו נקלעו שאליו הצרות את לביב

 לביב: אז קבע אביהם. עיסקי את לידיהם שקיבלו
 בצרות. נתונים הורביץ יגאל השר מישפחת של ״העסקים

 הוא עליו: מעלילים יריביו האוצר. לעזרת זקוקים הם
בניו!" בעיסקי תמיכה תמורת לליכוד הצטרף
 אחד כלי־תיקשורת אף אולם אמיתי. סקופ זה היה

 הדברים כאשר השבוע. רק עליו. הגיב לא בישראל
 את הישראלית העיתונות גילתה כבתי-המישפט, התפוצו
מישפהת־הורביץ. פרשת

 שכולן שאלות, כמה מעוררת הפרשה ושרון. דיין
 בין הקשר מה אחת: מרכזית שאלה סביב מסתובבות

 הפוליטית הקריירה ובין מישפחת־הורביץ של העסקים
הורביץ? השר של

אמיתית? הפרדה תיתכן בכלל האם
 שנקבעו הכללים לפי נהג כשר, הורניץ התמנה כאשר

 עסקיו את העביר הוא אשר: חיים השופט ועדת על־ירי
 להיות לשר אסור הוועדה, כללי לפי ויוני. יואב לבניו.
בעסקים. מעורב

 בין שערוריות. של שורה אתרי נקבעו האלה הכללים
השאר:
 חשף כאשר דיין. משה של הארכיאולוגיה עיסקי •

 חפירות רק עורך אינו שדיין העובדה את הזה העולם
 בעתיקות, בינלאומי סוחר גם שהפך אלא בלתי־חוקיות.

 שר על האוסר חוק בישראל אין בי רבים להפתעת התברר
 (דאז) ח״ב על־ידי שהוגשה הצעת־חוק במיסחר. לעסוק

 הכנסת, על־ידי גדול ברוב נדחתה זה בעניין אבנרי אורי
השחיתות. על שחיפתה מאיר, גולדה דרישת לפי

 ניגור־אינטרסים שיש הכל הבינו המהפך, אחרי •
 ובין כשר־החקלאות שרון אריאל של כהונתו בין מחפיר

במרינה. ביותר הגדולה הפרטית בחווה שליטתו
לפי מינימאליים כללים הנהיגה אשר השופט ועדת

 אלא יביאו לא אלה שכללים טענו מבקריה הבעיה. תתן
 בעלי למעשה להיות ימשיכו השדים וכי חיצוני, לטיוח

 לבני־ פורמאלית העסקים את שיעבירו אחרי עסקים,
וידידיהם. מישפחותיהם

הבעיה. את מדגימה פרשת־הורביץ ובניו. אב
 עשרות בסך הלוואות קיבלו השר של בניו כי הסתבר

 ההלוואות את מתאימות. ערבויות בלי דולארים מיליוני
 עמדת־מפתח בעל היה הורביץ שיגאל בשעה בנקים, נתנו

 כלכלית כאישיות הן כשר־האוצר, הן הכלכלית, במערכת
כשר־בלי־תיק. הן בכירה.
לעיתים בניו את מבקר הורביץ השר כי ידעו הכל
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הפרשה את שחשפה הזה״ ״העולם כתבת
הגיב לא איש

מזמנו. הלק שם ימבלה במשרדיהם. קרובות
 בני־ שכתבו מיכתב פירסם )20.5.84( הזה העולם

 התער־. את תבעו ובו בכנסת. הליכוד סיעת לראש הורביץ
 שהליכוד בזמן קרה הדבר להם. הנוגע כלכל• בעניין בותו
 ל־ מגוש־המערך הורביץ־האב למשיכת משא־ומתן ניהל

ובממשלה. בכנסת גוש־הליכוד
 ערבות בממשלה. שר בהיותו הורביץ־האב, נתן עכשיו

 לערבות הכיסוי מהו השאלה: נשאלה בניו. לעיסקי גרולה
זו?

 גם אלא הוקי, רק אינו זה שכל מאוד יתכן לי!" ״אין
החול את הדבר חושף כן, אם ועדת/אשר. כללי את תואם

 מימשל מבטיחים הס אין אלה. כללים של היסודית שה
תקין•

 נדיבה ביד שמימנו הבנקים, ושאר לאומי בנק מנהלי
 העולם בכל עתה והעורכים מישפחת־הורביץ, עיסקי את

 רק להאשים יכולים המישפחה, רכוש אחר קדחתני חיפוש
עצמם. את

 לגמרי צדק הורביץ שיגאל יתגלה במאוחר כי יתכן
 שהעניק העיוור האמון ואילו לי!״ ״אין להכריז: נהג באשר

 וההגינות היושר כסמל להורביץ, הציבור של גדול חלק
חמור. במיבחן עתה עומד הפוליטיים. בחיים

 הוצאת על והמורה החותם השר ביץ
 ו־ מחירים להעלאות האמורים, הצווים

־ היטלי־מלאי.
 המעוקר החלב מתפוקת שליש שני

 ט־ מחלבות על־ידי נעשית בישראל
 השר של בניו לשני השייכות נא־נגה
 לכן קודם .1977 שנת מאמצע הורביץ,

הורביץ. יגאל מר בבעלות היו
בנו מלאי היטל באי-הטלת

 מחלבות הרוויחו השנה במבר
מיל של מיידי רווח ״טנא־נגדד׳

לירות. מיליון שני עד יון
ו ,1977 שנת של השניה במחצית

 מוצ־ מחירי הועלו ,1978 שנת במשך
הסובסיד להקטנת במקביל רי־החלב

 גם העלה מישרד־התעשיה לחלב. יות
 הקרויה מוצרי־החלב קבוצת מחירי את

יוגור למיניהם, ״מעדנים״(פריגורטים
מיוצרים שאינם למרות למיניהם), טים

היהלומים בורסת מול ,טנא־נוגה״
שניים...״ עד מיליון של מיידי ״רווח

 כתוצאה נגה״ ״טנא דיווחי
 אבקת־הח- מחיר מאי-העלאת

 מיליון שמונה לפחות היו לב
 אי-העלאת שנה. באותה לירות

עי היתה האבקה של המחירים
ר למחאות שגרם צורם, וות
 מועצת-הח- כלכלני מצד בות
ולשווא. לב,

הור גרמו הללו הפרשיות בשלוש
 של עקיפה או ישירה בחתימת־יד אות,
 לא־ כלכליות להטבות הורביץ, השר

 יש שבהם מישפחתו, לעיסקי מוצדקות
 לסעיף בהתאם עקיף. או ישיר עניין לו

 עובד־ציבור העונשין, לחוק )10( 278
 חי־ על־פי תפקיד או מישרה נושא הוא

 לפי הסכם. או בחירה במינוי, בין קוק,
 השר־ הממשלה יסוד לחוק 5 סעיף

עובד־צי־ על ציבור. עובד הוא הורביץ

 בסעיף אחר קטן סעיף הוראת חלה בור
 ״עובד־ הקובע: העונשין, לחוק 278

 סמכות־ מישרתו, מכוח לו, שיש ציבור
מ נכסים לגבי מינהלית, או שיפוטית

 בחרושת, עיסוק לגבי או מסויים סוג
מש והוא מסויים, מסוג עסק או מיסחר
ו בעצמו בין לגביהם, בסמכותו תמש

 או במישרין לו כשיש אחר, על־ידי בין
 דינו — בהם פרטית זיקה בעקיפין

 שנים.״ שלוש מאסף
 לפני שהיגשתי התלונה כאן עד
 נעשה שלא מאליו מובן שנים. שמונה

 ה־ בשיא אז היה הורביץ השר דבר.
שלו. הפוליטית קאריירה
 אז ובניו השר הועמדו שאילו יתכן

 מה קורה היה לא המצב, חומרת על
 מיש־ של וההתמוטטות עכשיו, שקורה

נמנעת. היתה פחת־הורביץ
ש לביב יגאל
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