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 ראיות תיק היה כבר ני״ע לרשות
 במשטרה אבל בדק, בפרשת מוכן

 שוחד להוכיח רצו ובפרקליטות
 של *טף7מ סיקור "ספרותי":

 באתר ורעייתו הממשלה ראש
 של חדש מחקר ו*ם: * חדשות

 מהטכניון אלתרמן רחל ,פרום
 הכפרי־החקלאי המגדר מוכיח:

לרעה ומופלה מקופח בישראל

 בית בכל מוכר שם כיום אלוביץ', שאול
 כשקנה מוכר ולא קטן עסקים איש היה בישראל,

 בחברת השליטה גרעין את 2009 באוקטובר

 30% שקנתה הקבוצה חברי היו המוכרים בזק.
 הכסף את והעבירה מהמדינה בזק ממניות פלוס

 איש :2005 לאוקטובר 11ב־ באוצר הכללי לחשב
 סבן, חיים ישראלי ממוצא האמריקאי העסקים

 והמשקיע איפקס האירופית הפרטית ההון קרן
 בזק", של ההיא "ההפרטה ארקין. מורי הישראלי

 להוזלת גדול כצעד לציבור "הוצגה אז, כתבתי
 הייתה ההצגה בישראל. הטלקומוניקציה שירותי
 טרם פורק לא הענק, המונופול בזק, שקרית.

 כאחרון בבזק השליטה את מכר האוצר ההפרטה.
 המרבה לכל ולא במחיר המרבה לכל הסוחרים

 קבוצת לצרכנים. שירותים של עתידה בהוזלה

הש את "קנתה כתבתי, אייפקס־סבן־ארקין",
 שקל, מיליארד 14.3 של שווי לפי בבזק ליטה

 מיליארד 22 של שווי לפי לאלוביץ׳ אותו ומכרה
 שהחברה הדיבידנדים את כולל לא ההפרש שקל.

 בהונה וההפחתות השוטפים מהרווחים חילקה
 שנים, ארבע פני על שקל מיליארד 8 העצמי:

ישראלי". שיא
 השליטה את לקנות אלוביץ׳ את הגיע מה

 כספיים אמצעים חסר בעודו שיא במחיר בבזק
 - שקל מיליארד 6.8 - הרכישה תמורת לשלם

 גדולים חובות בלקיחת אותה לממן נאלץ ולכן

 חשבוניים ובעודפים בדיבידנדים מראש ושימוש
 השאיפה היוהרה, בזק? במאזן הסתתרו שכביכול

 גם ראוי הישראלית. התקשורת מלך להיות
 באמצעות בזק מניות את קנה אלוביץ׳ כי להעיר
 החזיק שבשרשור כך החלקית, בשליטתו חברות
בלבד. ההברה מהון כעשירית בידיו

 להתנהלותו ביחס אופטימי 2009ב־ הייתי לא
 רוצים "היינו בבזק. כשליט אלוביץ׳ של העתידה
 כתבתי, בזק", של החדשים השליטה שבעלי

 אבל, פחות". אותה ויחלבו בחברה יותר "ישקיעו
 "המשקיעים לקרות: שצפוי מה לא זה הזהרתי,

 מקומם, את תופסים המקומיים עוזבים, הזרים
 על תישאר בענף שהתחרות לכך ידאגו כבר והם

אפשר". שרק קטנה הכי האש
 לפרוע כדי ולעצמם. לכך דאגו הם ובאמת,

 אלוביץ׳, משפחת המשיכה הכבדים החובות את
 על לכפות הדירקטוריון, של מקוממת בהסכמה

 סבירים בלתי בשיעורים דיבידנדים חלוקת בזק
 הרווח כל ועסקית. כלכלית מוצדקים ובלתי
 ההשקעות המניות. לבעלי חולק בזק של הנקי

מב אשראי ידי על מומנו בתשתית ההכרחיות
 איגרות של מסיבית מכירה ידי על ובעיקר נקים
 בזק דיווחה שחלפה בשנה ספטמבר בסוף חוב.

 מיליארד 13 של מצטברים חובות על לבורסה
 איגרות למחזיקי שקל מיליארד 8.5 שקל(מהם

 שקל. מיליארד 1.9 של עצמי הון מול חוב)
 בזק תידרש שנה מדי הדוח, לפי מטורף. מינוף

 מיליארדי 1.2ב־ ריביות ולשלם חובות לפרוע
 הכוללת השוטפת, מהפעילות כשרווחיה - שקל

במהירות. להתכווץ צפויים יס, הלוויין חברת את
 בדחיפות לבקש אלוביץ׳ את הובילה המצוקה

 מחזיקה בזק בבזק. יס של מלא למיזוג אישור
בשלי פרטיות חברות עם בשיתוף ים בממניות

 על אושר הזה המוזר הסידור אלוביץ/ של טה
האמי הכלכלי שהשווי מאחר הרגולטורים. ידי
 הפועלת בעליל רווחית בלתי חברה ים, של תי

 אלוביץ׳ אפסי, היה מחריפה, תחרותית בסביבה
 לקחת תסכים שזו כדי לבזק לשלם צריך היה

 האיש הצליח בפועל, ים. של הנטל את ממנו
 בעבור לשלם בזק של הדירקטוריון את לשכנע

 תרגילים על בהסתמך שקלים מיליוני מאות ים
 שיינתן באישור ומגובה למתחילים, בחשבונאות

 לשידורים המועצה הרגולטורים, ידי על לבסוף
התקשורת. ומשרד ולוויין בכבלים

 החקירות נושא כעת הם הללו האישורים
 כבר לרשות והמשטרה. ערך ניירות רשות של
 חשדות שכלל בפרשה "סגור" ראיות תיק היה

 שליטה, בעלי מנהלים, בזק, בכירי נגד כבדים
של אלא התקשורת. משרד ומנכ״ל דירקטורים

בכך. די היה לא ובפרקליטות, במשטרה, מישהו

 באישור הכרוך שוחד לא שוחד. להוכיח רצו הם
 עליו מופקע, במחיר לבזק יס מכירת של הבהול

 עד הממשלה וראש אז התקשורת שר של התם
 אלוביץ׳ של "ספרותי" שוחד אלא נתניהו, היום

 רעיית של ומלטף חיובי סיקור נתניהו: למשפחת
באינטרנט. חדשות באתר הממשלה ראש

 ובעבר בהווה ני״ע ברשות רבים כי ייפלא לא
 באחרונה שקיבלה ומהאופי מהכיוון מוטרדים
 על הדברים מ״העמדת חוששים הם החקירה.
בעו עמוק המעוגנת כלכלית מחקירה הראש":

 תקשורתית לחקירה הפכה היא ובנתונים בדות
 באתר שהועלו לתכנים פרשנות על המתבססת

 אם המקורי; לנתיב להחזירה ממליצים חדשות.
 המשוחד הוא הכסף מקבל לשוחד, סימן כאן יש

המשחר. הוא והנותן

האריסים
התרשים

 במוסד בכירה חוקרת אלתרמן, רחל פרופ׳
 שבט־ לאומית מדיניות למחקר נאמן שמואל

 קרקע למדיניות הידיעה בה׳ והסמכות כניון

 כעס. רשפי מקרינות עיניה נסערת. ושיכון,
 מאוניברסיטת פלגי מיכל פרופ׳ ועמיתתה, היא

 בארץ, מסוגו ראשון מקיף, מהקר השלימו חיפה,
 הכפרי המגזר של ובדיור בקרקע זכויות על

 ממצאי .oecd^ במדינות המצב עם והשוואתן
 מקוממים - החקלאות למשרד שהוגש - המחקר
 חריף. מילולי ביטוי להם נותנת והיא אותה,

 מצב בשום אותה; מעניינת לא פוליטית תקינות
הכ "המגזר שקריים. למיתוסים תיכנע לא היא
 שלא כפי לרעה "מופלה אומרת, היא בארץ", פרי

קיבו מפותחת. מדינה באף כפרי מגזר מופלה
 מכוונת שלטונית מאפליה סובלים ומושבים צים

 כלפי מסולף. ובדימוי קדומות בדעות שמקורה

 בשפת משתמשים והמושבניקים הקיבוצניקים
תו שבה השפה את במעט ולו המזכירה גינויים

 אותם מתארים היהודים. את האנטישמים קפים
 הציבורית הקופה את הסוחטים הארץ כעשירי
בש - אחרים חשבון על פריווילגיות וגוזלים

 בישראל, הכפרי המגזר הפוכה. שהמציאות עה
 ידי על נרמס עולים, מושבי עד ספר מקיבוצי
 ומוחלש ורשויות ממשלות של קרקעית מדיניות
 שוויתר, מוחלש כה הפוליטית. חברתית כלכלית,

 נמצא במחקר זכויותיו". מרבית על ברירה, בלית
 החקלאים של ודיור לקרקע הזכויות" "סל כי

 הזכויות" מ״סל 80% עד 50%ב״ נמוך בישראל
 פורטוגל, כמו oecd מדיניות בכמה חקלאים של

והונגריה. פולין הולנד, איטליה, צרפת, ספרד,
 הבסי־ הזכויות כין גדול כה לפער גורם מה
 בארץ עובדת בהתיישבות החקלאים של פיות
המערב? מול

בטו והלא מוסדרת הלא "הבעלות אלתרמן:
 מקנה בישראל המקרקעין משטר הקרקע. על חה

 קיצוני באופן והורג לחקלאים מועטות זכויות
 בהקשר המפותחות. המדינות ברוב מהמקובל
 למעשה העובדת ההתיישבות חברי הקרקעי,
ארי של כזה משפטי הסדר לאריסים. מקבילים

 .oecd^ בארצות קיים לא מזמן כבר סות
 וברורות יציבות זכויות לתת היא המדיניות

להפך". אצלנו ובדיור. במקרקעין
המ אלתרמן, מסבירה הקרקע", על "הבעלות

 בינלאומיים כלכליים למוסדות יועצת גם שמשת
 העולמי המזון ארגון האו״ם, העולמי, הבנק כמו

oECDn, הפרטי. הקניין של היסודות יסוד "היא 
 לקבל השאר בין מאפשרת נדל״ן על הבעלות
 לעת מינימלי קיום להבטיח משכון, כנגד הלוואה

 הממשלות לילדים. כלשהו רכוש ולהוריש זקנה
 מקרקעי רשות ובאמצעות זאת, הבינו בישראל
 זוחלת הפרטה של ברורה מדיניות ניהלו ישראל

 "החלטה העירוני. במגזר למגורים קרקע של
 המדינה "הכירה אלתרמן, אומרת החלטה", אחר

 לקרקע העירוני במגזר דיירים של בזכויות
 להם ואיפשרה דירותיהם בנויות עליה לאומית

במגזר כך לא זניחה. בעלות אלו זכויות לממש
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