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כץ , א הכנסת חברי של היום לסדר בהצעות הריון המשך םדרהיום!
; ירושלים של ואיכלוסה פיתוחה בענין נריה , .צ ופ

החברה נציגי , בירושלים הקבלנים ארגון נציגי שמיעת
. הבנקים א*גוד ונציגי לירושלים הכלכלית
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הכנסת יו"ר סגן של לזכרו , שכסרמן א. הרעדה, יושבראש 1כרי
ז*ל ר עז בןאלי  אריה

הזאת הישיבה את לפתוח שעלי מצטער אני : ±!!2א^_שכטרפ1
, אזכרה דברי בכמה "

של זכרו את בקימה מכבדים והנוכחים הועדה (חברי
ז"ל) בןאליעזר אריה הכנסת יו"ר סגן

ממנהיגיהם אחד איבדו והעם התנועה , הכנסת
ציבורית בעבודה לו היתה יד אסר , שנותיו במיטב אדם , ביותר ■ינפייט
, הראשונה מהכנסת החל הכנסי! חבר , ילד היותו מאז העברי המרד :תנועת

, הליכות נעים , המראה ונאדרי הרוח מאצילי אחד , הכנסת יושבראש ;ן
על מושתתים היו שלו האידיאלים , ואמיץ מסור , נמרץ לוחם זה עם חד
ולתקוסתה לתחייתה מוקדשים היו וכולם , הנאה הציבורי המאבק גרונות

. דקות לכסה זכרו עם נתייחס . ישר איש , טוב חבר . והמדינה ישראל 1

נריה , .צ דט כץ . א הכנסת חברי של היום לסדר בהצעות הדיון וקיר
. בירושלים הקבלנים ארגון נציגי שמיעת ; ירושלים של ואיבלוסה פיתוחה ונין

מקיימים שאנו לדיון אתכם הזמנו , רבותי ; שכסרסן . א ו"ר
כז הכנסת חברי של היום לסדר הצעות על

. והקצב הטיפול וזירוז , ירושלים של ואיכלוסה פיתוחה בענין , ;ריה
לשמוע רוצים היינו . ושרים ממשלה מוסדות באיכוח , ציבור באיכוח נענו

איכלוסה את לזרז כדי לעשות מציעים אתם מה , הנושא על לומר לכם יש 1
, הזאת ולעיר הזה לעם כראוי בירה, לעיר ולהפכה להגדילה , ירושלים י

. כך לשם לעשות סוכנים אתם הייתם ,7/

לפגישה ההזמנה את בברכה מקבלים אנחנו : לוי . מ . ד 1
, ארגוננו בתולדות הראשונה שהיא , הזאת

. נכבדים כנסת חברי עם בעבר נפגשנו כי ו

, מלא תזכיר לכם נמציא אחדים ימים בעוד
. דרישותיכם על ענה

הוא בירושלים והבונים הקבלנים ארגון
בירושלים ובונים קבלנים 120 . שנים כ38 לפני נוסד , יתיק :גון

* . , בארגוננו 1צאים

, קשה היא בירושלים הפרסית הבניה בעיית
, מדרוניס , הקירות עובי , באבן בניה , קשים יסודות ; סיבות סכמה את

חוסר , קבוע תכנון חוסר , בקרקע חוסר , נמוכיט בניה אחוזי , מרכזית קח
הסחיר . המגרשים של הגבוה מחירם את להוסיף יש לכך . וכו* עבודה נית
לדונם לירות אלף כ300 ? הו , היום תלפיות למשל כמו , זול במקום ומוצע

■ . יק*

הסחיר . הבניה סחיר עולה כך משום
לירות אלף 30 כלומר , לירות אלפים כ10 הוא קי^עלחדר של ומוצע

. הבניה את מייקר כמובן זה . חדרים שלד^הי בת ירה

, פרסית בניה בשטחי הוא זה לענין הפתרון
, זול סימון , ופיתוח שיכון בתנאי ישראל מקרקעי סינהל קרקעות ירת

. השיכון משרד של המשכנתאות בתנאי וכנתאות
1

ניסור של , נוספת בןגיח בירושלים קיימת
לנצל נותנת אינה העיריה היום עד . הרים כולה ירושלים . נדרוניס

ושהעיריה , אותם שנבנה לה שהצענו למרות , אופן בשום ההרים מדרוני :
. בדיור חוסר עכשיו ויש היות , אותם לנצל לא חבל כי . בהם הדיור את בע

שאינם כאלה סדרונים מאות יש . זו להצעתנו גם קשבת אוזן מצאנו
, ם לי צ ו
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המינימום . זמן הרבה לוקחת הרשיונות הוצאת
. הבניה את ומייקר מאד מעיק הזה הדבר . חודשים 6 הוא היום לכך הדרוש
30 עליו לבנות כדי , קרקע דונם בעד לירות אלף 300 משקיע הקבלן אם כי

. המחיר את מעלה וזה , גבוהה היא חודשים ל6 הריבית  חדר

. נמוכים הם הבניה אחוזי , לכך נוסף
במרחק . 75$ במקום 50$ רק לבנות נותנים , למשל בביתהכרם החלוין ברחוב

200$ לבנות .נותנים השיכון לפשוד זאו1 לעומת . 75$ נותנים משם מה

יחידת לכל . כסף הרבה עולה רשיון אגרת
. לחדר לירות 1, כ~000  וביוב מדרכה , מים , זזשמל , רשיון אגרת : דיור

מסוגלת , הארגוניות הוצאותיה יצומצמו אם
זולים יותר במחירים דיירות ואזרחיה המדינה לרשות להעמיד הפרטית הבניה

. השיכון משרד של מתנאים תיהנה שהיא בתנאי , הממשלתיים המשרדים מאשר
את בהרבה להוזיל נוכל , השיכון משרד שמקבל תנאים אותם ונקבל במידה
, אשראי , בניה שטחי קבלת השאר? בין , הם התנאים עד20$025$ , הבניה

; משרד שאף , הדרוש המקצועי הידע הארגון לחברי , לדיירים משכנתאות
, גבוהה פקידות מחזיקים ואנחנו היות בו* להתחרות יכול אינו ממשלתי

לנו יש . זולים יותר במחירים העבודה את לבצע נוכל , וכו* עבודה מנהלי
אם , דברים בהרבה המדינה לעזרת לבוא יכולים ואנו , במקצוע רב ידע

ומימון בקרקע תנאים לנו יינתנו

. 2 מ"18$~5$ פחות לא המימון לנו עולה היום
מגיע זה , .שטרות תיווך עושים אנחנו ואם , 18$ לנו עולה בנקאית הלוואה

. . הבניה 8ת שמייקר גורם כמובן זה . 25$ עד

הדיונים מהלך את לצמצם לאפשרי לכם נראה האס ; תמיר ._*_
, למינימום עד ובניה לתכנון המקומית בועדה

? בל לנקוב מוכנים אתם והאם , םסויים

הבקשה מהגשת חודשים ששה שעוברים שמע3ו
לגבי העדפות זה בענין יש האם . שלילית או חיובית , תשובה לקבלת עד

? כולם לגבי הדין שזה או , בבניה שונים גורמים או סקטורים

או הראיון מתן נמשך שבהם מקרים יש האם
? הללו המקרים הם ומה , חודשים לששה מעבר התשובה

? ירושלים במזרח בניה תכניות לגבי היחס מה
' . זה בנושא הקשור וכל שם הבניה להחשת היא הכוונה

ההסתדרותית הסיכון חברת בונה בירושלים
הבנינים כל . ופיתוח שיכון חברת , הממשלה של השיכון חברת עם בשיתוף
אם עובדים* שיכון ולחברת הממשלתית ופיתוח שיכון לחברת משותפים הם
מאשר שלושה פי פה ששמענו כפי , בניה באחוזי כזאת העדפה להם נותנים

? להעדפה הסיבה ומה ? זו נקודה לעורר כדי כה עד עשיתם מה  הפרסי לקבלן
, גבוהים יכה בניה אחוזי מתן של הזה העצום היתרון את מקבלים והס ובמידה
? ופיתוח ושיכון השיכון חברת של למחירים בהשוואה שלכם השיכון מחירי מה

במזרח שהבניה כך על הרבה כאן שמענו ; תמיר . ש
אדם כוח העדר בשל מתקדמת אינה ירושלים

האם . מאד אישית אבל , יפה עבודה ראינו ביקרנו שבו היהודי ברובע גם
אתם קשורים שאתם הפרטיים ולקבלנים הירושלמיים לקבלנים אפשרות יש

? המתאימים התקציבים יינתנו אם , ירושלים במזרח לבניה מוגבר אדם כוח לגייס

האזור בכל ; היהודי שברובע סבורים אתם האם
הבניה תהליך את להח'יש מספיקה הקצבה עלידי ניתן , העתיקה העיר של

? לעבודה נוס9^ם קבלנים וגיוס

שיטת שינוי של הבעיה אצלכם התעוררה האם שוני1 גר .. .1
עד ? אדם בכוח לחסוך שיכול דבר , הבניה ~

םסויימות ארצות לעומת שלנו הבניה בשיטת מפגרים אנחנו , ששמעתי כסה
משהו לתרזם יכולים אתם האם . הזמן בחצי בנין מקימים שם , באירופה

? אחרת עבודה לשיטת במעבר הקשיים הם ומה , כך על חשבתם האם ? זה בענין
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ט?1וו"§ כז8*לו טד3ריט *ט*נו של הק(3לנייט י. שכסרסן . א "ר י ח*.
ז *33 עלייקי לגגות מג"רש9 לאניות הוא הקבלן

883ן ה81 הא© 9ה הקבלנים ארגון את לשאול רוצה אני . אותו ולמכור
,, טטקלין'י"ט משדדיט שמוציאים עכורות על 01 090 להתחרות

השאלת את להבהיר כל קודם רוצה אני ; אלון . ח פר
. שיכון חברות להעדפת בקשר העקרונית
הקבלנים לעומת הגדולים השיכון מוסדות של ימת י ו מס העדפה שייש נכון.

לתקן רוצה ואני , סדוייק כך כל איננו הבניה אחוזי עניך אבל . הפרסיים
את לוקחים ופיתוחן לשיכון ים י ו סס בשטח בניה 200# נותנים אם , אותו

3ו*3יו8 , דו133 20 יש . אם ; לבנייה אזור באותו שנמצאת 'הכללית הקרקע כפות
במט3ר הבניה את לרכז להם מאפשרים . השטח לגבי הנכון האחוז את להם

חנוי^מ , ציבור מוסדות בשביל פתוחים .ששחים ולהשאיר , לגובה . צפופים ■מגרניט
שמקבלות התנאים את לקבל מאד קשה הפרסי שלקבלן נכון . י,ם .משחק י. סגרש ו
?י אמו שלושה פי מקבלים שהם לופר נכון זה יחיה אבל>לא , ן השיבו חברות
8:3*8 הפרסייט 'שהקבלנים *חרלגים ויש הקלות יש אבסולוטי. באופן, גניק
הפרטיים הקבלנים מאשר יותר מקבלות שיכון שחברות ספק אין ^ , מקבלים

מוחל©* באופן שלושה פי מקבלים באמת כאילו ישתמע ,זה ש רציתי לא אך

בין ואה השו סחירי עושים י אנחנו שאםי בדיור >
יותר הפרשייה הקנלנים מחירי הרי.  השיכון ומוסדות הפרטיים הקבלנים

?79ק מקר וו 8 ס בלי טק חם לדברים" במבוא ששמעתם בות הסי בגלל וזיז , גבוחיס
צרינ^ אינם גם הם כלל* תמורה ללא אף ולפעמים , נחרבה ך1ל*ס 3טוו'יף*8
?*ל*ת 8ו שזה ברור ;י וכר1* טיס עבור מסים .ות0 א וכל ;1ל*יונות ע13רז לשלט

להוזיל אפשר כאלה במקרים , הקרקע ערך מאשר. יותר בהרבה : ,רקיחידה ?ר סח
זח חדר^9 שלושה של דירה לגבי , ל'ירות אלף יחדד15103 כל של מחירו

. , גדו> לגסכיס פתבשא

לק3לן  ירושלים מזרח ;על לשאלה ^באשר
0© מק3ל אינו הוא . ירושלים במזרח רגל דריסת כה עד היתה לא ככזה פרטי

לוו , פרטית בניה של וזפה הי אפשרות את שט מקבל אינו הוא , את^הקרקעות
9! על5 ירושלים במזרח היום שבונים ינים ו כ ולא■■■בשי העתיקה העיר חוסות בתוך>
. כמיכיזי00 משתתפים הפרסיים הקבלנים אחרים ן שיכו ומוסדות השיכון משרד

משרד כי , העתיקה העיר ובתוך , ירושלים במזרח בבניה ?ם תורס גם והם
, בטיכרזים שזוכים הקבלנים אלא , מבצע אינו עצמו השיכון

? ?ו5 באזור פרסית בנימ< של מקרה איןאף :האס : תסיר . י

לנו יש , כך על ידוע לא ט3יט כל על לבו 1 ; ן אלו . ה מר
עבור אבל , שב^ניםגשם ירושלמיים קבלנים ר

, העבודה את .ב*ע'ים י;שמ' ם: כקמלני ;ושלים%. ר. * ח תו לפי ; החברה ור עג ן 13>ן יהשי טשרד<

יוכלו הקבלנים ך יארגו שחברי: ס'פק ^א'ין
העתיקה (ירושלי^^געיר 1במז^רזו הגגיח תגנוד ישל הזאת ?1טח? יחתי את לחחיס;

, הרווחה *ארצות ^^יקר^ל^ך^א* אדטקלבנ^ח כוח 3*ית ה8 .על*יזי* ויורןת^ יגשתיי
; ירושלים הזה*£למזגרח ?אדס; 1 מכוח חלק להעכיר יה*?ה1 אגושר >, לעולי^ט ,גם וגחלק
! כי , קשה יזה ,כי א;ם , .הפיעלים פמ9ר את לי^בוי מא8ז ;לעשות ,¥יו חעתייזה ול^יח

סאסז זלעשות ניתן אבל ;. מקצוע בפעלי וכעיקר' ק^רךשליס^ בקוועלזק ,ור טחס יש
; . הכניה את ולתגבר

ת ט י לש שר 5בק !תי? י^ר9 גס:תי הב י חבר י.:ש.ל: ו: לשאלת ■. ^ !. . ..' ;. י
. לבעיה ער בירושתם?, הארגון גם ופת^פם הארצ^* ן^הקבלנים חגניה^>>ארגו

הקלות י0בחיזפספר ונחתנו כהצלחתי שהסתיים ;ך^ ארו ומתן ^טשא חאגו^ר התנהל*ס?
דבריםג להשי^ג^ישני יכולים י ח3י< נ יא למ^כ^ן/חד^ געל^די , ילבניה / להבאתיס^כו

לבצע אפשר ?תםרכס8:י;םי באו אדם*<פ בכו?ח "לזןסו'ך 1'£ס■ :הביצרע ג $זמך קלקצהליא^ת גס
. קצר יותר 3*9ן, גנל^ה ייותר'

ניתנו ג ם י שת נהן^ זע^הה^רם ר יית'נ נ ש ל1'ת ההק *י1י .>:■ . ה .
; פנימי פן בז1ו י'שר א לכבר ל אב , ם רט ו פ לא שע*ו1; 1 א ו מ 'פהת ג*חת*יי>>?י<ש ויון, ל חק

3יוד0 של פריטים קבפספר^ הטכס והור^ד^ , וד חצי לגגי; יחראשוגח ה ג גש משולשי קחת*
ס6109069 יהו* ההסכם י . ומתן משא כך על; מתנהל וע^וד ', סספ*'ק לא ן, עקיי ^ה

הסואז והפחת המכס לגבי 'יוכר 1. 9, ס69 הבי*ו .ש*שחקקלניס חד ציוד כל
. לטשךשנתיים ס:ק.ה;> י >^ע ל' ו כ£ כ .

מאשר חרת א 3ז^';םי ם?ישיע*ו נחידש?י בייט ור ;עג ש; נ* ;האם .; * ^  '. .! 'נ : ץ ודבי ה . י ■
? הקיימים ;לה ;''ןן <.' ה>1 יללי;

עגורניס ייבעייקר"נעל ■מדו^בר . ?:ם, :עגירנ < י:לג'ב*י .יי ! ג י/^י ; אלון . ח פר
של גדול >י1תר מיז3ר על 9 , גלד1ליט ?ןותר ' י ד5 : . !! . ■
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אלון . ח מר

, אפריקה על לדבר קלא , אירופה לארצות ישראל את נשווה אם כי . עגורניס
בעשה זה כל . אחרץת ארצות לעומת שיא הוא , העגורנים ובתוכו , פה הציוד אז

פתרו לא , לעשות פה יש עור זו בנקודה גם אבל . לתקן במסרה עכשיו
לע*יפו להרשות יכול איבו קבלן הציוד, של המיפון בעיית את לחלושין

להרשות 'יכול אינו קטן פרטי קבלן שלו" הקטנות המטרות בשביל בניה ציוד
. ל'ירות אלפי מאות שעולה עגורן לקנות לעצמו

שתתן חברה הקים לא הקבלנים ארגון האם ; ן שבסרט . א ח^ו"ר
? לחברים הזה השירות את ""

חברה להקים כדי . ופתן משא זה על ניהלנו ; אלון . ח מר
הציוד את ולהשכיר לממן שתוכל , כזאת

לזמן הלוואה בצורת חלק , הקצבה בצורת חלק , אמצעים להקציב צריך , לחברים
להשכיר שרוצים גורמים אותם גם כי , הקצבה בצורת חלק אומר אני . ארוך

שלהם ההוצאות כיסוי מבחינת רנטבילית לעיסקה יוה את יהפכו הם אם , ציוד
. במחירים לעמוד יוכלו לא הקבלנים , שנים שלושארבע תוך

, משהו מקדם הזה הציוד אם ? ההגיון איפה ; שבטדמן , א היו"ר
אני . כסף זה אז  אדם כוח הו*יזווסך אם

היזהרו ? סובסידיה לכם לתת צריך למה אבל , ימוד הון לכם שאין מבין
, אתכם מקדמים אי3ט הם 1, כאלה בבימולייט

גם דובי ומתן במשא לנמקפדוע יכול אני ; אלון . ח מר
היה לא זה כי אמ , הובסידיה של שאלה על

הן באר'ן הולניה בענף התנודות , לכם כידוע העילזקה לגבי הקובע הדבר
פיתון יש ופעם שפע יש פעם , גדולות

שעומדים נימוקים ד* ל03 ש*ש טנ9ח א3י ^111ב_א.^_שב£ב12י
יש , למשל , קרקע לגבי . הביקורת בטבזזן

הגיון" בזה

בציוד להשקיע שרוצה משקיעים קבוצת אותה ; ן לו א . ח ל ?_
בחשבון לקחת מוכרחה , בהשכרה אותו לתת כד5'

קבוע דבר לתכנן יכולה אינה היא בארץ0 בבניה הגדולותי התנודות את
הציוד של מינימלית השכרה לגבי בטחון לה שיהיה בלי , ארוך לטווח ומסודר
להשקיע מוכנים שיהיו המשקיעים יימצאו לזנ אחרת . מינימלית לתקופה , הזה

, הכסף את

שאינם אישורים יש שבינתיים כך על דיברת ; נ* גרשו . י
שהביאו חברות כבר יש האם אבל מספיקים

? לארץ החדש הציוד את

. שנים מספר כבר מוגבל באופן ציוד מביאים ; אלון . ח מר
, אחרים וכלים הכבדות והמכונות העגורנים 5ל ""

יותר , ציוד יותר להביא רוצים אנחנו עליו מדברים שאנחנו הציוד זה
ארגון . אותו לקדם רוצים אנחנו . איטי הוא היום הזה התהליך . חדיש

על כשנתגבר ,, זה ציוד להביא אותם לעודד ורוצה החברים. דוחףאת הקבלנים
. פועלים פחות ועם מהר יותר לבנות , הבניה קצב את להחיש נוכל האלה הבעיות

הקבלנים בארגון  התחרות בדבר לשאלה באשר
הם . למכירה הדירות את שבונים אלה הם הבונים , ובונים קבלנים יש

. שלו החישוב לפי אותו ומוכר שלו המבנה את בונה אחד כל . מתחרים אינם
, אחרים ומוסדות הממשלה עבור עבודות שמבצעים קבלנים יש זאת לעומת

ממשלתית עבודה איזו היוט שיש חושב אינני . תחרות בתנאי עובדים שכולם
. התחרויות במסגרת נעשית כזאת עבודה כל , ומתן משא עלידי שנעשית , גדולה

? אלה בעבודות זוכים אתם מידה באיזו : מ1 שכטר . א י^ו_ל_ר

לא . קבלנים עלידי נעשית העבודה מרבית ; ן אלן . ח פר
ופיתוח שיכון , העיריה של עבודה זו אט חשוב

. תחרות עלידי העבודה את מבצעים הפרטיים הקבלנים ; הפיתוח משרד או

■■ . בונה ולל ס גם יש : ן מ שכטר . א "ר היו
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אלון , ח מר

רוצה אינני . המתחרים א1וד הוא בונה סולל ; אלון . ח מר
הב'ןיו! זו לא כי , העדפות של לבכייה להיכנט

 ון לדי וס הי העופדת

, במדינה טאו הוגניט טיכרויס הלוט יש שכקרפן■?" . א ה_1_ו_*ר

 הראשונה . הנחות שת9 מתוך יוצא אני ; טיינרפן . ע
, בארץ האחרים הפקופות ככל ירושלייט שאין
להעלות , ירושלים את ליישב הצורך של , ירושלים השט של בכוחו שיש כלופר
כל או נצרת , חיפה לגבי ?"8יס שאינט , הבניה בתחוט גט כוחות פיני כל

על גם אלא , של9 לב משאלות על רק לא פבמט אני הזאת ההנחה את , אחר םקום
שעוסקיפ , הארץ חלקי בכל קבלנים עם ביחטתי שקיימתי שיחות של ארוכה שורה

לבנות תיקראו ואתם במידה : אותם שאלתי ההתיישבות* בסקטור כבניה
ושיעלה , לעשות שתצטרכו פיוחד אפן פ של בגדר זה את ולעשות , בירושלים

נעניתי הכלל פן יוצא ללא הפקדים בכל ? לא או לזה תלכו האט  משהו לכם
, לפרעון יוצג הוה ?יהשובר כ יהיה פה יודע אינני . נלהב ב"כן* , בחיוב

אותם עם ארוכה היכרוזו לאוד , להניח מקום ל'י *ש אבל תמורתו ישלפו מה
, רציינייט אנשיט שחט , פדבר אני שעליהם אנשים

נעשו? האם לשאול? רוצה אני וו הנחה בעקבות
של פבצע לאיזה לקרוא נמיון הקבלנים ארגון עלידי להיעשות יכול או

עם. , תורנות לפי , שנה או שנה חצי של לתקופה , לירושלים קבלנים עליית
שצוואר פבין אני שלהט" מיוחדים מקצוע בעלי עם , שלהט פינהלי סגל

לפכביר היום יש פשוטים פועלים בי , מקצוע בבעלי בעיקר הוא פה חגקבוק
בניית בפבצע וטעם הגיון יש ,האט ובכן . אחריט ובאזורים בירושלים

פקצוע בעלי של מצופצפ טגל עפ , קגזנ'יט קבלניט עשרות על שיושתת , ירושלים
להפנות אפשר למכירה בנ'ינ'יט של בכונ'יט לא , לבנות לירושלים שיעלו , מלהט

זאת שואל אני השיכון משרך *ליד* המוזמנת , עממית לבניה גט זה וגת
, שלכם העיכול ליכולת מעל בבניה צורך בירושלים שיש הנחה מתוף

יש 3ידה באיזו יודע אינני שנייה שאלה
לעופת העיר בפורח נניח לגבי הקגל3י963 ארגון בתוך עדיפויות סדר היופ

העיר ובפרכז שבמערב רואה ואנ* , יוט יום העניר את עובר אני , מערגה
. הבונים של עדיפויות טדר של בעיה גט פה יש ובכן , נרחבת די בנייה מתנהלת

 כן ואם , קודם פקבליט אתמ איפה , עדי*וויות קדרי לקבוע בידיכם יש האם
? העיר מערב לפ3י העיר בפורח לגנות פעדי1יט אתם האם

. פגרשיס , קרקע היא העיקריות הבעיות אחי* ■ י 244X1
פכתיב הפגדש של הימצאותו מקום לפעמים
של העדיפויות סקרי את מכתיב שהשוק לי 3דפה כלומר , ללכת לאן לקבלן

פםוייפות ששכונות העובדה לאור : יחיא שאלתי . הביקוש עגין נלוס , הקבלנים
הפגרשים את פוכרים ושם , קרקעית ך^רבה מבחינת ונסתפות הולכות כירו&ליפ

פרחב את , חפעשי נסיוגכס מטף על י , רואים אתט אי8ח , עונופיס בסגופים
הבניה שקצב הנחה תוף , הקרובות השנימ בעשר .יי0 1רס כקבלנימ שלכט חבגיח

. היום של במצב כלופר , ישתנו לא והגבולות שחוא 93י יחיח בירושליס
תכנית לפי אזורים לאותט כפוף , שלכמ הבניה פדחב את רואיט אתט *י8ה

? תפיתאר

פחוין גם במיכרזים משתתפים אתט האט
בהיקף בעבודות השתתפו בודדים ירושלפייט שקבלניט זס3י8 חיו לירושליט?
, כסף מפרישים אתפיעד'יין האם ? היום המצב פה . לייושליט ? פחו גם קטן לא

או הצבא עלידי מוזמנות הן אם בין , וח מ0וג לעבודות וכליפ עבודה כוח
ופפדישיס לשופרון ביהודה בנין בעבודות פשתתפיט אווט חאס אחרימיי גורפים

? חוטרי8 גפ לשם

בעיקר , עבודה חופרי היוט אותטקויניט האט '■ ■■
, פהגליל האבן את כאן מקבלים היו טעט ? ושומרון יהודה פאזור , אבניפ
להוזלה גורם לא זה האפ או , בק&טל לפשל האבן ?נף על משפיע חדבר תאפ
פקודות וגם זול עבודה כוח גם שיק היא העובדה ? הייצור הוצאות של

, זולים אבן

הקבע הוראות על פקפידים שאתט פבין אני
פעם . אבן ציפוי עם לבנין בקשר ירושלים של הארכיטקטוני יו8יה לגבי
שזה או , וא'יפה קייס זה היום האט , פלאכותית באבן לצ9ות נוהגים היו

בוטל?
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משרד , שבונים הציבוריים הגופים האם
מבחינה הן , בהם חייבים שאתם כפי כללים באותם חייבים , ועוד השיכון
מקלסים , בטיחות מיתקני , חוץ כלפי טבעית באבן בניה בעיקר , חיצונית
או , זה בנושא הם גם מצווים בניה 200$ של השיכונים כל האם ? וכוי

נהפכו שהיום , הקטמונים כמו , מבטון סטנדרטית בניה לכנות להם שמרשים
? שלירושלים ל"סלאמם"

גדל עלידכם ק2עשית הבניה שהיקף מניחה אני : ארבליאלסוזלינו . ש
הגידול? היקף מה , הימים ששת מלחמת כאז י~~

■ כן ואם ? הביקוש את מדביק זה גידול האם
ובין לדירות הדרישות בין גדול פער יש האם ? לביקוש ההיצע בין היחס מה

? שמספקים מה

ולאיזה , בונים שאתם הדירות וסוגי גודל מה
? אנשים מוגי לאיזה , דירות מספקים אתם שכבה

גדול בירושלים הבניה שיוקר יודעים אנחנו
את מסוייסת במידה לרסן ניתן לא האם . בארץ עיר בכל מאשר יותר

, הפער את זאת בכל להגדיל לא מנת על , הבניה של הזאת הגדולה ההתייקרות
ממשלתיים משרדים העברת עלידי ירושלים של איכלוסה על שמדובר ביחוד
אחרים ומקומות השפלה מאזור שלמות משפחות בהעברת הכרוך דבר , וכדומה

, יותר יקרות בדירות שלהן הדברות את להמיר צריכות והן , לירושלים בארן

עליכם לוחצת לא אולי שהיא שאלה לי יש ; הורביץ . י
. כולנו על ללחו'ן חייבת שהיא כפי כך כל

יש , רצינית תחרות של הלחץ בפני הקרובות בשנים עומדים לא שאתם כנראה
בירושלים משתלמת עבודה לצפות שאפשר כנראה אבל . ביניכם תחרות כמובן
~ הקרובות בשנים לירושלים גדולה עליה תבוא אם . שנים של ניכר למספר

תהיה שהבעיה ספק אין , הקצב את לזרז כדי לעשות דעתכם לפי ניתן מה
מטבע , מכניסה ועבודה , עבודה יש שלכם מכיון , שנים כסה בעוד קיימת
אתם ואולי , קיימת הפרנסה , לחידושים במיוחד מדרבן לא שזה הדברים

שואל אני . גדולים חידושים בשביל הראש את לשבור הזמן לא שזה חושבים
נלחמים אינכם . המדרבנים תהיו אתם לא אם גם , לעשות ניתן דעתכם לפי מה

הגוף עלידי מרוכזת או עצמית קניה על , טייוחד ציוד היום לנסות בשביל
הכלכלה כועדת אנחנו אבל לבקר" בא אינני . מאד לכם מציק לא זה , שלכם
מה . ירושלים את האפשרית במהירות לאכלס כדי הצעות להביא לנסות רוצים

אינם התעשיה לתחום השייכים דברים ? הקצב את לזרז כדי לעשות ניתן
. בעולם ביותר החדיש הציוד את להביא הוא לכם שנוגע הדבר אבל . לכם נוגעים

האדם כוח במצוקת , אדם בכוח ל30$ מעל לחסוך שיכול ציוד שיש אומרים
. זה בכיוון מאמצים לעשות שצריך לי נדמה , כרגע הקיימת

לפי לעשות ניתן מה אתכם שואל אני ובכן
להביא כדי לעשות ניתן פה אתם הציעו מיוחדות1* הנחות , מכם ביטול דעתכם*

30# נחסוך באמת אולי . בארצותהברית , בגרמניה היום שקיים הציוד את
להביא שרוצים הבעיה את נענה אולי ? הבניה את נכפיל אולי ? אדם כוח של

. להביאם לאן ואין יהודים לכאן

השאלות על ביניכם שתת'ייעצו מציע אני : שבטרסו . א היו"ר
עליהן התשובות את לנו ותגישו , כאן שנשאלו

. הועדה של נוספת לישיבה אתכם נזמין , אפשרות לנו תהיה אם . בכתב
זה מאחורי אם לתועלת להיות שיכולים , מאד חשובים דברים כסה פה נשמעו
ותאמרו אלינו תבואו למשל אם להוכיח ויכולת מספרים , עובדות גם יש
ההסבר את לזה נקבל לא ואנחנו , לשניה אחת כניה שיטת בין אפליה שיש

שלא , כך על ונדון נשב אז , בטענות אליהם לבוא יהיה שאפשר מאלה הדרוש
ולהוזילה אותה להחיש , הבניה את לקדם הוא שלנו הענין . אפליות תהיינה

. שאפשר כסה עד

! הלנרי את שתכינו סכם מבקש אני ובכן
בועדת לדיון אתכם נזמין גם כנראה ואנחנו , אלינו אותט תשלחו , אצלכם

בענין למשל כמו , הטענות את שתוכחנה בהצעות נדון , הועדה במליאת או משנה
. ופיתוח לשיכון הניתנים לאלה דומים תנאים על מדברים אתם . הבניה אחוזי

, לקבל רוצים שאתם התנאים מה לומר תצטרכו , סתם טענה תהיה לא שזאת כדי
אם , וכוי מסויים לנושא הם מקבלים שהם התנאים אם ; מקבלים שהם כפי
כולל , נושא אותו בשביל לכולם סיכרז שייצא זה על נלחץ  צורך יהיה

. ן הסיכו , האחריות
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שכסרסן א היו"ר

שאפשרי כמה קד מקיף חומר מכם מבקשיטי חנו 3 8
להיות צריך זה חופש תכנית לכנ! תעגדו שאול* אומר הייתי . פבוסס אבל

דגו"*ם אותם כל  התשתית סידור , ? הקיק הכנת , קרקע הקצבת , סיכון בשלבים?,
, למסקנות נגיע , בועדה בזה נדון , לעצמם מתכננים לבנות שרוצים. שאנשים

או הדבר את להגשים. כך אחר שצריכים צינורות לאותם הפסקנות את ונפנה
הגשמתם על להקל

, !*ו ג לכט טווה אני

^*. .^1ת1114111^1^ת^^ד^ 8/:  נ..ע3.?.ן .מ_^בו.ש>*10 קבל.?.ל* .קח^לה, ג,* *13 שמיעת

פוע*ת יו"ר , מוברק את בברכה מקרם אני ; שבשרמן . א "ר ו הי
, ני י בלק פר ואת , הכלכלית החברה של המנהלים . . . . .

החברה מנהל

הצעות שת5 בעקבות עלה ;בו;. הנים, שז4נו הנושא
ירושלים בנין סל וזירוז,. החשה ה*^ שתסציתן , בכנסת שהוצעו היום לטדר

, הנושא על לנו לחפר לכם יש פה, לנו שתאמרו מציע. אני . המהיר ואיכלוסה
. לעזר לכם להיות .אנחנו נוכל ובמה. . , כך ? לש לעשות תוכלו מה

שהנהנו הדברים בקיצור 'ישנם לכם שהגשנו בחוטרי ' . ; . ברק,;,., פך.
אנחנו שבהט התנאים הם מה ד, .להגי רוצים
הקצב  אותט משפרים היו שאילו חושבים שאנחנו הדברים הם ומה , עובדים

מהיר יותר להיות היה יכול

והתחילה , 1948 בשנת הוקמו? הכלכלית החברה
לעודד בעיקר אך , רחבים הם התקנות לני תפקידיה .בי1949 למעשה לעבוד

פיתוח של התפקיד את לעצמנו בחר3ו אנחנו בירושלים הכלכליים החיים את
והמלאכה" יה התעש

: תקופות לשתי הדברים את לחלק .וצח ר וני י חי
נשארו התפקידים . והלאה ופ'ל190 , היפים ששת מלחמת עד כלומר, , 1967 עד

לגמרי" אחר ח1א הקצב אבל. , אותם

ליצור א) ; שלושה היו פעלנו י שבהט .הצינורות
; לתעשיה מבנים להקים ב) ; תעשיה אזורי פיתוח , לתעלליה התשתית את

להראות .גפ , 1ילפים 02 ובמקרים לירושלים ולהב'יאמ משקיעים אחר לחפש ג)
ומוכנים , בירושלים במיוחד חישובי ה11! שלהט כשרואיטישהענף , טוב רצון להם
עם או היוזם עם יחד השתתפות על"י1י ההשקעה של יט * .טסו . בסיכון גם לשאון

י ■" י" ן 1 י הרע בעל"

אותם שמסרנו .ייפ; הקימונוי.י"פבו 1987 ש3ת עד
התפתחה .י'התעשיה ,אלףיממ"ר 100 של, ששח על , שכירות .בתנאי , חכירה בתנאי
בהשוואה אבל , כהתפתחות איטי עד" צ כל ראינו אנחנו איטיינו מאד בצעדים
בירלשלים התעשיה של :שהתפתחותה ,לוסר ,א9שך כולה בארץ התעשיה להתפתחות

פינה פאיזו' פתאוט נה^כה, , כשירושלים , 4967 . ? פא / . ביותר איטית היתה
, הזה וי "פהשינ הנובעים האךןריםי האספקטים יכל עם , הארץ למרכז פרוחקת

. . .. . , .. .ובהתחשב קודם .פ^שר. גךולח) 'יותר הרבה משיכה לאבן נהפכה ירושלים
, שלנו ות. ?בי טובייקלז ומגבלותי ות בי .אובייקטי מגבלות .. , .'נזישנן בלות במג
אני  ,ילתעשיה ;1לייט1עטדים גדול 6רייי.97 פס י;.: ו ג ל " יש , :^ליהן נעמוד שעוד
. ".../. ,. ..;י.7 /י^ ."^י..,1י*.י חדשות ות יתעשי להקפת ,מועמדים. ;על; בעיקר מךבר.

. יקר יישבע , והמלאכה ! ייהןעירמ :חג1'נשי^ .; ניו .טבחי . י/. י . ."י ,, י : ;י/ י ., : , , \ : 7 71. 7.
פקופות לעומת ביותר נחשלת היתה .ירושלים , מורכבת ירושלים היתה מפנה
, ציוד לחדש רוצים ,אנשים . . 8ט1יי8ת התפתחות חלה בזה גט .., . גארץ אחרים
נוסף . יותר 8ת*ימים , אחרים ?ווטות ל©ל נמצאים ה0 שבהט פהגיקלפות לצאת
נפצאות ; עירה ז .ותעשיה מלאכה שתמיד , אובייקטיבי אחד דבר פה יש , לכך

, פרבר 'ל19$, שנון עד ,שהיה ש8ה דבר קרה בירושלים . בפרברים , הכרך בשולי
.לרגישים .*יינק . "ו*1הוי>ם המלאכה ובעלי  למרכז ופ פתא . נהפך .החלפה .ד עלי

של אפשרות להם ואין , הופכיםויילסיסרד הט , האלה למקומות" נוח עצממ ז8ת
,_;.■,; .. , ■,.  ; ,.; , , , .זוש וזוי, התרחבות
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ברק פר

100 שנה 2018 תוך בנינו , שאמרתי כפי
אנחנו ועכשיו , פפ"ר אלף 24 של בבניה התחלנו 1969/70 בשנת . םפ"ר אלף

. שחלה ההתפתחות על פעיד זה , פפ"ר 22, 500 עוד של התחלה פתכננים

היא הראשונה הבעיה . בעיות לנו יש אבל
והבעיה . פותחו ולא אותרו או , קרקעות אותרו לא בירושלים . לתעשיה קרקע

, ביותר החשובה היא לתעשיה קרקע של

אזור יש : תעשיה אזורי 43 בירושלים יש
תעשיה אזור ; תעשייתי פיטרד יותר זה ששם , ברוך בפקור אחד תעשיה

. בתלפיות התעשיה אזור !עכשיו ו ב/ שאול בגבעת תעשיה אזור , ברופפה
לפפעלים פיועד או , ב^וי^פחולק כבר בתלפיות התעשיה באזור השטח כל

חדשים תעשיה פפעלי כפה של הצ'1$ת לנ* יש היום ואס . הוןרחבות לצרכי
של דרישות כפה לנו ויש , פרכז'י"ם די והם , לירושלים לבוא שרוצים

שבאים או האלה התעשיה לפפעלי ספקים להיות שרוצים אחרים תעשיה פפעלי
לפצוא היכן היום כבר פתלבטים פאד אנחנו  לתעשיה הצעות עם בכלל
להקים רוצה אני : ואופר פפעל איזה היום בא היה אילו . פקום להם

אבל , ישראל פדינת של התשלופיפ פאזן בעיית את אפתור , בירושלים פפעל
לנו אין כי , קרקע לו לתת יכולים איננו  קרקע דונם 30 צריך אני

או 15 , 20 של חלקה אפילו לנו תהיה לא פחר , דונם 30 של חלקה אף היום
פאותר פקום ףיום שאין הדבר פיוןוש , לנו שאין אופר אני אם . דונם 10

הצעות כפה יש , לפיתוחו להגיע שאפשר או , פפותח , ירושלים של הפפה על
אינני , זוחל הוא , איטי פאד הוא התכנון הרב לדאבוננו . ירושלים בפזרח
, בביתסחור אחד , העיר בדרום , בענתות אחד מקום יש , יתחילו פתי יודע
ליד שהמקום חושבים אנחנו . עטרות התעופה שדה עליד פתוכנן והשלישי

והיינו , ביותר הקרוב גם הוא ביותר*לפיתוח* והנוח הפתאים הוא עשרות
. הדברים א.ת שתבדקו אחרי , כך על תפליצו שאתם רוצים פאד

? החוצבים הר אזור עם פה : פיינרפן . ע

בהר תעשייתי כאזור הפאותר היחיד הדבר : ברק פר
עתירות לתעשיות לקריה פיועד החוצבים

תעשיות הן מדע עתירות תעשיות בפיתוחו מתחילים אנחנו . פדע
פדוייקת הגדרה אין לפעשה . בפדע פאד עשירות שהן , הפדע על הםבוססות
. ל^חקר מהשקעותיהן ניכר חלק שפקדישות תעשיות שאלה חושבים אבל , לזה

לפני תעשיות 76 לפתח הצליחו הם . וייצפן פכון ליד כזה פפעל יש
. פ10 לפעלה עד והגיע גדל כבר הזה הפספר ; אחדות שנים

דרך. . דרכים שתי להיות יכולות כאן
ובםחקר בפדע להיעזר רוצה והוא , פהחוין פפעל שבא להיות יכולה אחת

שיש בזה להשתפש או , שלו הפחקר את נלפתח להשליט או , האוניברסיטה של
ויש , פהאוגיברסיטה שבא ,דבר להיות יכולה שניה דרך . באוניברסיטה
פתרכזים הדברים . הזאת התעשיה את לנצל ענין .המוז פן אחרת לחברה

. וכוי עדינה חיטיה , פרפצבטיקה , באלקטרוניקה לרוב

. מיוחוות דרישות יש הללו לתעשיות
בשירותים גם צורך יש , פיוז'ודים להיות צריכים אלה לתעשיות הפבנים
את לרכז היא הפטרה לכן . בהם ענין אין רגילות שלתעשיות , פיוחדים

. החוצבים בהר הללו התעשיות

אנחנו הבאות השנים 1510 של לתקופה
כי . אותם לפתח יהיה שאפשר , דונם 5, 000  4, 000 לפחות צריכים

. לתעשיה סוב לא זה  אחר במקום אחדים ודונפים פה אחדים דונפים פציאת

, כסף זה לו זקוקים שאנו השני הדבר
בשנים , לשנה לירות פיליון 54 של בגבולות צריכים אנחנו . אפצעים
, כפענק או , התעשיה לפיתוח פלייבק הכסף את פקבלים אנחנו . הקרובות

, עצפה בבניה , פגיע ודה ., פאושר פפעל הוא שלנו הבניה פפעל כי
. כהלוואה ל£;4060# עד

כפה ? עכשיו עד ההלוואות עלו כפה : הורביץ . י
? בירושלים פפ"ר אלף 100 של הפבצע עלה
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ברק מר

המספרים , שלנו המבנים את מוכרים גט אנחנו , : ברק מר
אפשר אבל , שלנו בספרים מופיעים איכס ~

. זה את ללקט

, נמכר טפ"ר אלף 100 של השטח מתוך גדול חלק ; נד בלקי מר
מפ"ר אלף כ22 החברה בידי היום נשארו

. מוסברים , בלבד

שטחיו שאתה שנים היו זוג היא שלי הכוונה ז* י רב ו ה .. י.
שהסוכנות בתנאים לו ונתת בא שיהודי

, חזק ביקוש כשיש , האחרונות בשנים , עבר זה למשקים. נותנת היהודית
. לירות מיליון 25 לך עלה זה ? מזה 'יצאת איך , מכרת , כסף השקעת ? קורה מה

מנ*ותי לירות מיליון 3, 8 היום לנו יש : ברק סר
חזרה להוציא היא שלנו המדיניות . נפרעות

שאנחנו בבנינים . נוחפת להשקעה אותה לגלגל מנת על , שלגו ההשקעה את
 הקלות משלוש ליהנות מנת על מ8ושר9 ?,ל טפ להיות מנת על , עכשיו בונים
במסגרת נכנסים אנחנו  ומענק גדולה יותר הלוואה , נמוכה יותר ריבית
של לתקופה לפחות צריכים שאנחנו קונע החוק . :להשכרה מכנים בניית של
הם המפעלים עם שלנו החוזים כל האלה המגנים את להשכיר שנים שלוש

להם ויש , שניפ שלוש נניח , מיזויייסת לתקוקזה מושכרים שהמבניס כאלה
נשקיע וכך , המבנים את ירכשו ניכר שחלק מקוה אני לרכישתם" אופציה

. שנקבל הכסף את שוב

שאתו? למה בנוגע הארת^יתר על מודה הייתי . : תמיר . ש
לכך מתכוון אתה האם , קרקע איתור קורא

שאלה לשאול רוצה ואני ? המאוחדת ירושלים במזרח שטחים מספיק שאין
יש תעשייתית? מבחינה רק לא אבל , תקק"תית מבחינה גם אותי שמענינת

הסופית המפה את להכין עמדו כאשר בצפון הזה המסדרון לירושלים ה*ום
. ביניים ומפת מינימום מפת טכ0יטו90 מפת תכניות שלוש היו , ירושלים של

קשיים רק היום יש האם הבהרה על מודה ה"ת9 הביניים ספת יש עכשיו
לאזור שתתאים קרקע שחסרה או , יניונ , 8*פ , חשמל מבחינת תעשיה פיתוח של
במרחב בעצם ושהם , המפה שעל לירושלים הטפוכים באזורים האם , תעשייתי

? טובים יותר .שטחים 'יש , ירושלים של הכולל

שבו , הישן לטרון כביש את לזפוז גמרו כאשר
בירושלים שהתיעוש כך על אלון מר דאז העבודה שר דיבר , עכשיו נוסעים אנו

, 'יותר מהירה תהיה ושלים ר לי מהשפלה הדרך כאשר ותר י מהיר בקצב יתפתח
רמלה עקיפת , לטרון כביש הרחבת , 'יותר קצרים כבישים בניית על אז דובר
לירושלים מהשפלה להגיע יהיה שנ*תן הנחה מתוך , בדרך בקבוק וצווארי

תעשייתיים גורמים עם שלכם ומתן במשא האם . מבירה בנמיעה דקות 4540 תוך
התחבורה מרחק של הזאת בשאלה נתקלתט , שהיה במידה , לירושלים מחוץ

? המוצרים של והתחשיבים

בונים שאתם , לנו שהגשתם, בסקירה מבין אני : פיינרמו . ע
על שלכם הבקשות את או שלכם התכנית את

המועסקים מספר את להכפיל יש 1985 שנת שעד כך על כל קודם בסיסיפ? שני
בעקבות שאלתי , 1985 בשנת אלף ל34 היומ אלף מ17 , בירושלים בתעשיה
כוח של השאלה גם יש שלכם ההתע*קות או ההתעניינות כתחוט האם היא זאת

של כזה ובסוג , הכפלה כלומר , כזה גודל בסדר המפעלים להרחבת אדם
, פה מכוונים אתם שאליהן תעשיות

הצורך על דבר אומרים לא שאתם כך מתוך
שההיצע , מעונינים של גדול לחץ שיש להבין יש , לירושלים תעשיה למשוך
, כאן המצטיירת זו תמונה נכונה הא* . הביקוש אחרי בהרבה מפגר שלכם

האס ? בירושלים מקומות ולאיזה , ביקוש יש תעשיות סוג לאיזה  כן ואם
שמוכניםלבוא או , המורחבת לירושלים שדוחף רגש'י גורם איזה גפ פה יש

■ ? בירושלים מקום לכל

האם . מדע עתירות לתעשיות בקשר נוספת שאלה
והרעיון . מדע עתירת תעשיה לפתח שיכול גורם איזה על היום יודעים אתם

. משותפים שירותים על נשען , בירושלים האוניברסיטה ליד : נכון הוא
למשוך לנסות טעם שיש יודעים אתט האט ., זה בעניין לומר יכולים אתם מה

האלה המשיכה אמצע15 הם ומה , לירושלים אותו
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כין . א

מתלבטת עדיין הכלכלית שהחברה הר^שה לי *ש : א.^__12
, ירושליס של הכלכלית בפ9ה מקומה כתפיסת , ""

החברה האם היא השאלה . הפרקטי במובן אלא , הנושא של התיאורטי במובן לא
בחיוניות , ואחרים הסממנים , הגורמים כל מצד להערכה זכתה הכלכלית

, יודעין בלא או ביודעין , שרוצים מקבילים גורמים אין האם ? תפקידה
מוטלות שהן חושבים שאתם פונקציות לחפוף או לפלוש , כמקרה לא או במקרה
. פה המוזכרות התביעות סכל משתקף הדבר ? סירבול יש זאת ובעקבות , עליכם

, כך על לשמוע רוצה אני , נכונה היא אם אבל . מוטעית שהרגשתי ייתכן
שואל אני . שמיר הכל לא כי . הזאת בפעילות מעכבים גורסים יש ואם

. נוחפים דברים שיש או בטלנות רק זו האם , שפיר הכל לא מדוע

חלוצי מפעל אתם , לשפוט לי שמותר כסה עד : שכטרמן , א היו"ר
שבהתחלה תפקידים עצמכם על שנטלתם זה במובן

עם אולי , גופים סיני כל צצו הזמן עם . יכולת סאשר דמיון יותל היו
אליכם לצרף תכניות לכם יש האם לשאול רוצה אני . ועזרה מיסוקיס יותר

. מוצדקים לנו ייראו הדברים אם , לעזור שנוכל להיות יכול ? גורסים עוד
. ולגידול לתמיכה , לעזרה ראויה  כה עד שעשתה ומה , שסה , כשלעצמה החברה

בעניני שלכם הפניות כל את בונים אתם : פיינומן . ע
השאלה . הממשלה על , האוצר על שוב סימון
, בירושלים תעשיה למבני אותה מציינים שאתם הדרישה נוכח האם : היא שלי

? הבניה את לקדם כדי , מהמעונינים כסף גם זה לצורך לגייס אפשר אי

בזה מכיר שאני כך על מתבססת שלי השאלה : הורביין . י
בה תהיה אם ממש גדולה עיר תהיה שירושלים
זה ואין . תעשייתית עיר גם תהיה היא אם גדולה עיר תהיה היא , תעשיה

האזורים לעומת כבדה מצי תעשיה מבחינת מפגרת שירושלים , שחשבנו כקי , נכון
הם . אפשרויות על שמצביעים בודדים תעשיה מפעלי צמחו כאן . בשפלה
להגיע שלכם מדמיון גם . הישראליים במושגים כבדה די לתעשיה נחשבים

. שמרני הוא בתעשיה המועסקים מספר להכפלת 1985 עד

, גדולות בעיות בלי , בארץ מפעלים יש
לענין נכנס אינני . בהם צופות רבות שעיניים בלי , גדולות יופריוז בלי
להיות מתכוונים אתם אפ . עכשיו בזה עוסק אינני , הרויחו אם , המאזנים
תשכיר או זה את תמכור , אחר אחד כל סאשר בזול יותר קרקע שתקבל חברה
המאזן על תשמור והחברה , מאחרים זול יותר קצת זה את תבנה או זה את

או אלה ובצורות , הבניה את תוזיל קצת , זה את תעשה היא  שלה החיובי
שואל אני . דעתי ל1י , מאד מוגבלת במידה אבל , חשוב שירות זה אחרות

או המניעה או היוזמת להיות שתנסה החברה להיות רוצים לא אתם האם
לא ואולי סמליות השתתפויות עלידי אפילו , ירושלים לתיעוש הסאיצה

. קרקע לרכוש כדי רק לא , מרכזים שאחרים כסו כספים וריכוז , סמליות רק

חבר של המחשבה בקו להמשיך רוצה אני * תסיר . י
שיעודה חברה אתם האס הורביץג הכנסת

באמת שאתם או , תעשיה למפעלי למועמדים ומסירתו קרקע השגת הוא הבלעדי
היטב שהקשבתי לאחר , הזה המונח של הרחב המובן במלוא , כלכלית חברה

שכל מתברר הרי , לנו שהגשתם בתזכיר שעיינתי ולאחר ברק סר לדברי
הקרקע היתה אילו . בזה הקשור וכל קרקע בהשגת מרוכזים מעייניכם

אינכם מדוע : שואל אני כך אם . קיים כבר היה כאילו הפתרון , מצויה
החינוך למשל כסו , אחרים במישורים הירושלמית הכלכלה לפיתוח דואגים
או , מספיקה בירושלים היחידה שהיא העברית האוניברסיטה האם ? הגבוה
ובזה , מגרשים לקנות רק לא זה כלכלי פיתוח ? אוניברסיטה עוד שצריך

, בזה הכרוך וכל המסחר או , התיירות את לדוגמה לקחת אפשר . גמרנו
. וכדומה עולמיים לכנסים למרכז ירושלים הפיכת למשל או

חברה של יעודה מה היא סכך המשתמעת השאלה
אפשר הכלכלה בועדת שנערך הזח החשוב הדיון בהזדמנות מידה באיזו , זו

. זה כנדון פשהו לתרום

אינן הדברים מטבע מדע עתירות תעשיות
, המחשבים. , המקצועי הידע , המעבדה שם . ממדים רחבי מגרשים מחייבות

פועלים אתם אם , בלבד הקרקע שטח ולא , התעשיה פיתוח את הקובעים הם
. העיקר הוא הסגרקים ן עני לא ובכן . ברכה עליכם תבוא  זה במישור
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ארבליאלמוזלינו . ז

בירושלים התעשיה של שפיתוחה חושבת; אני : נו לי ארבליאלפוז . ש
מכך סבלה ירושלים , מאד זחל שניסן במשך
. בה להתיישב שיבואו אנשים אליה משכה לא .גם , גדלה לא גם ולכן , מאד
רוצים אתם . הפרנסה בעיית בפניו עמדת , לירושלים לבוא שרצה פי כי

400 של אוכלוסיה מתוך בתעשיה9 עובדים אלף 3 ל5 1985 שניתיי עד להגיע
. בים ס'יקה זו  בתעשיה מפרנסים אלף 35 . יותר ואולי , אלף

. בירושלים אז שיהיו פהספרגסים 30$ י זה  . : פיינרמן . ע

אין . מיוחדים תנאים יש שלירושלים נכון ארבליאלסוזלינו* . ש
שפהם הכלכלה ענ*י הם פה . חקלאות בה
על פרברים י ? לפתח יכולים שאותם להתפרנס9 הזאת העיר תושבי יכולים

בכל אבל . אחד ועוד אחד ועוד ביתפלון9 עוד שבונים נניח . מלונאות
, אפרו שהחברים וכפי . התעשיה הוא להיות שיכול העיקרי הבסיס , זאת
בתכנות לבוא מתייסרים לא בכלל ואתם , צנועה כך כל שלכם התכנית אם

שתגלו , עצמכם בפני וגם המסשלת'ים חטוטרות בפני אתגרים להעמיד , רחבה
כמובן , מגוונים 'יותר תעשיה ולענפי רחב יותר בהיקף סח ז ו י עצמכם אתם
פגם בזה רואה אני' אז  ירושלים של ולמציאות לאוכלוסיה גס מותאמים

. פאד גדול

 ירושלים חלקי שני של הכלכלי לשילוב בקשר .
. השלפה בירושלים .אמידה י שתהיהכלכלה רוצים ואנחנו , מאוחדת ירושלים

שפעתי ? התגשמות של בתהליך נמצא הדבר האט ? זה בענין תכניותיכם מה
נשאלת אבל . המגמה את מבינה אני . עטרות יד על לקרקע בקשר שאמרתם פה

גם אותן להקצות שאפשר ירושלים של חלק באותו קרקעות אין אם : השאלה
? לא או כדאי ?ה האם , בחשבון בא זה האם  לתעשיה

הכנסת חברת לדברי שתייחסו רוצה א3י : שבמדמן . א ה^ו"ר
, ומדרבנים מעודדים כדברים ו לינ ארנליאלמןוז ■  ■""

. ביקורת כדברי ולא

שהיו אלה כלפי שענות לכם שי© ן פתי אני
אני הלאה וכן איטי תכנרךיי על שענות לכ0 יקי קרקע9 לכם לתת צריכים
את אליה להפנות .רוצים שהיותם הכתונת *3 /? ז שאלה גם להוסיף רוצה

י ■< ? הטענות

הפושג פשמעיות פה היתר. הראשונה השאלה "י ד*. נ י בלק פר
להיעשות יצריך ופה נעשה פה , קרקע יאיתור ""

לקראת סופי גיבוש בשלבי עתה הנמצאת , ירושלים של האב תכנית . זה בענין
צריכים שלכאורה , תעשיה ורי אז 8 בירושלים קובעת , מחייב דוקופנט היותה

אלף 800 בה 'שיהיו1 :, ופ'וליטנית הפשר ושליס ר י של האוכלוסיה כל את לשרת
8 יש שבה , ו ז בתכנית ; 2010 לשנת התכנית זו . אלף 400 ולא תושבים
^ שהם נוספים ו3 , החצויה 'ירושלים גבולות ך בתו הם 5 תעשיה, אזורי
שבתוך התעשיה אזורי 5 ך פתו 4 ירושלים" של החדשה פההתפתחות כתוצאה

כפעס . שם או' דונםיפה נשאר אולי , כבר פלאים  הקודמים ירושלים גבולות
גבעת , רופפה הם אלה ארבעה , נוטפים פפעלים עליהם לבנות אפשר ואי
בשלבי שהוא תלפיות ואזור ב/ שאול גבעת , יתמיד הר ואזור א* שאול

. סופיים ובניה פיתוח
■ י ' י.י ן. י י י "י ■<. . . י ,י י : ■■■ .■■■■ ■■.■■. .;.: ". יי יי, י .

בהפשך , וןחוצבים הר ;אזרר ורים? אז 4 נשארו ( ■■■.'■ל ;
עתירות לתעשיות אזור זהו . אשכול לרפות ותר י ו א פחות במקביל , סנהדריח

אפשרויות בגלל , הרוחות כיווני , מיקומו עקב היתר בין נבחר הוא . פדע
וגבעת הצופים יהד האוניברסיטה. של הקומפרסים לשני יחסית הנוחות הגישה

פיתוח בעבודות פנדאה נתחיל זו שנה במאי ותנועה מרחקיס סבחינת רם*
תעשיה אזורי במסגרת אותו כולל אינני . בבנייה זה אזזרי וסיד , הקרקע'

. בירושלים רגילים

: תעשיה אזורי שלושה לגו נשארים ובכן
ציר על גם יושב , התעופה שדה .ור לאז דרומה קצת , עיזרות אזור הוא האחד

דרך התנועה לציר זהה 'יותר או פחות שהוא , להיות שצריך חדש תנועה
שם . ותחתון עליון גיתחורון דרך שהולך , תליאביב לכיוון רמאללה כביש

בין , הזה האזור של היתרון ל'דושליט" נוגןף תנועה כביש להיות צריך
תובלה של כתחום כל£1ר■■■גם , התעופה לשדה קרוב בהיותו הוא"גם היתו">

יק י 'פדו ותכנון יזה על ן אי דוינם^ 1, 000^ יש בעטרות . מוצרים של אוירית
השטח" את בדיוק שקובע
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נד י בלק מר

. ענתות אזור .וא ד השני האזור

העיר* דרום אזור הוא השלישי האזור
. העיר דרום את שמשרת , יהודה ממדבר חלק שהוא הגדול הפלאשו באזור

, בהם הקרקע רוב , האזורים שלושת למעשה
בתחום עדיין אבל , ירושליט של המתוקן הירוק הקו לתחום מחוז נמצאים

הוא האב בתכנית . ירושלים של ההשפעה באזור כלומר , המטרופוליטני
. ירושלים סל תכנון כאזור מופיע

לתת צריכים או יכולים האלה האזורים שלושת
יש האזורים בשלושת . ירושלים של תעשיה אזורי מבחינת התשובה את

בכל . בסיסיות תשתית ומערכות תנועה דרכי מבחינת פיתוח של מגבלות
אבל . יותר זול ומה יותר יקר מה הסדוייק הניתוח את לעשות אפשר אחד

; כאזור מצוייר זה שבמפה היא העיקרית הבעיה , זהה גודל סדר זה הכל בסך
אינך למעשה . ושם פה למובלעות פרס , היום ישראל בידי איננה הקרקע
. צורה באיזו יירכז או ייקנה אם אלא , קרקע של אחד במטר לנגוע יכול

, יודע שאני כמה עד , הקרקעות בעלי אצל היום הנטיה . לקנות נסיונות היו
כמעט . ושס פה בודדות יחידות קונים , ומצליחים במידה . לסכור לא היא

מפחדים הם . תעשיה של אייה באזורים לקנות מסודרת פעולה נעשתה ולא
. לוכמסבורג היא שלה שהכותרת לחברה גם , לסכור

בתוך המערכות כל איתור זה השני המושג
. ביוב , מים , חשמל כלומר , שלכן והביצוע התכנון , התעשיה אזור

. מוגבלת יחסית ההתפתחות ירושלים במערב
זה אזור לגבי . דיריאסין אזור הוא , גדול ויכוח היה שעליו אזור היה
לכן . נוספת חינוך לקרית הזה השטח את לייעד היו האב תכנית של המסקנות

. בתעשיה שלנו לצרכים עונה אינו הוא

? האלה התחומים את קובע סי : ארבליאלסוזלינו , ש

בנין וועדות הפנים משרד של הי*כנון אגי* : מר__בלקי_נ2
תכנית בענין . והסחוזיות המקומיות , ערים
, ירושלים עיריית , השיכון משרד עם משותפת פעולה היתה ירושלים של האב

. ישראל מקרקעי ומינהל הפנים משרד

, לירושלים הכבישים מערכת בדבר לשאלה אשר
, המרחק של בבעיה נתקלנו לא היום עד  ירושלים של מיקומה השפעת או

דומיננטי גורם מהווה איננו זה , נסיעה שעה או נסיעה דקות 40 זה אפ
לזה שיש להיות יכול . לא או לירושלים לבוא אם מפעל של בשיקולים

ההחלטה לגבי דומיננטית חשיבות לזה יש אם מסופק אני ; כלשהי השפעה
.. , , לא או לירושלים לעבור אם

. כך טוענות העתונים מערכות תמירי* . ש

עתון מערכת עם ממושך ! י118 פשא ל* היה : £ב_בל£יני
הם . בירושלים יומי עתון להקים שרצתה

את נפיץ  כאן יהיה המפעל אם ; מרחק של בעיה שום לנו אין : אמרו
שהם משום היתר בין נפל זה דעתי לפי . בהליקופטר הארץ לרחבי העתונים

. העיר במזרח מתאיט מגרש קיבלו לא

לתלאביב מירושלים ההובלה לשאלת ובכן
. משמעות אין

בקשר שאלה שאל פיינרטן עוזי הכנסת חבר
מפעלים מספר קמו ולאחרונה  בינתיים ובכן . למפעלים אדפ כוח לסיפוק

כוח של בעיה שום היתה לא  עובדים של גדולי מספר שמעסיקים גדולים
. לספעליס אדם

? בירושלים העיקריים התעשיה מפעלי הם מה ארבליאלמוזלינוי . ש

, בארץ שקיימת התעשיה מפעלי מערכת כל : נד י בלק סר
כלל בדרך . בירושלים גם למעשה קיימת ~*

, בהשוואה , ותלאביב חיפה לגבי שיש מה עם זהה כמעט שלהם היחסית ההתפלגות
הכל בסך אבל . עדיפות לירושלים יש ענפים באיזה מדוייקים מספרים ויש

. מהותי הבדל אין



. 14. 2. 2. 70  הכלכלה ועדת

ני י בלק פר

, פיינייסן הכנסת חבר של השניה לשאלה " .
מפעלים להקמת חדשים יזמים של גדולה התענינות היום שיש הוא המצב
וחלק , זמן עובר הביצוע ובין ההתענינות בין תמיד אבל . בירושלים

. נושר

, אחת שאלה על בעיקר בסקירה הצבענו אנחנו
התעשיה שבאזורי ספק כמעט לי אין . הכסחון מערכת של מפעלים לזה קראנו
יהיו שם שיקומו הראשונים שהמפעלים לזה לגרום נצטרך ירושלים מזרח של

לדרוש יהיה קשה . אזור באותו היותם לעצם המדינה עלידי מכוונים
אפשר אבל . בענתות או בענתות הראשונה הסנונית להיות פרטי סיוזם

ספקים הם היום תעשיה מפעלי של קטן לא מספר . ממלכתי ממפעל זאת לדרוש
מפעלים אצל הזמנות יתנו ואם . הבסחון מערכת של אחרת או זו בצורה
קושרים אנחנו . תשתנה התמונה כל אז כי  בירושלים שיקומו בתנאי

אותה של ספק היא הבטחון שמערכת , מדע עתירות תעשיות עם קצת זה את
. מפעלים של קבוצה

בנושא גדולה די חשיבות רואים אנחנו לכן
ללחוץ אפשרות יש שלממשלה מפעלים או , ממשלתיים מפעלים הכוונת של זה

החדשים לאזורים ובעיקר , בירושלים לאזורים הפנייתם של זה בכיוון
. מזה שיש ההשלכות עם , העיר מזרח של

גדולה התענינות היום יש , שאסרתי כפי
שאנחנו מפעלים סוגי כסה להזכיר מוכן אני . לירושלים מחוץ מפעלים מצד

. אתם ומתן במשא עכשיו נמצאים

, הדיון של השלישי לחלק עכשיו לעבור עלינו ; שכשרמן . א היו"ר
המשך את לשמוע עכשיו וכל .נ לא ולכן ~

והייתי . בכתב תענו , עניתם שטרם השאלות שעל מציע אני . תשובותיכם
: הבאים הדברים את מכר לבקש רוצה

לא שהיא ייתכן . משלכם אב תכנית לכם יש
שמטפלים אחרים מוסרות של ולתכניות לצרכים בהתאם לא , מעודכנת לגמרי

השתנו בינתיים . ובנינה ירושלים של 8יכלוסה בעיית , בעיח באותה
לחוסר נוסף , לנו שתכינו מציע הייתי . והצרכים הדחיפות גדי*ו , העתים
. העתיד לגבי שלכם והמלצות תביעות גס תכללו ובו , קטן תזכיר , שקיבלנו

היא אס , הרחבה עם בקשר גם , מימון , קרקע בעניני להיות יכולות הן
כלומר . הזה בסוג מתחרה ללא תהיה שהיא כדי , מסגרתכפ של , לכט נראית

אם תעשו טוב . שנקבל בחומר לראות רוצה הייתי מה מושג לכם נותן אני
הייתי כן , לשטחים ביחס , בכך צורך ויש במידה , בספות מלווה יהיה זה

לוח לנו ותכינו , הבנין בשדה הביצוע יכולת תחזיות לנו שתתנו מציע
של תכניות עם אותו להשוות לנטות יהיה שאפשר התפתחויות לוח , זמנים
. ועידוד לתיאום לתרום יכולים אנחנו מה לראות נוכל זה לפי , אחרים

, ובשמי הועדה בשם לכם להודות רוצה אני
ביוזס עינינו את יאיר שנקבל שהחומר מקוה אני . הצלחה לכם ולאחר

. בעתיד לעבודתנו

ועדת את לארח מאד שנשמח לומר רוצה אני ; ברק מר
. התעשיה באזורי סיור לחבריה ולערוך הכלכלה

. לה ניענה אנחנו . ההזמנה על תודה : שכטרמן . א "ר חלו
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. ליהפן דייר

*רושל+ם של ?£+חיחה..ו*וייל^לו^ה ,ן, :י ?ען ?ק*ם ,ז?נ; .גיד ,** נ**ג+ שט*09

. הבנקים איגוד נציגי פני לקבל שמחה הועדה ; שכטרפן . א "ר ו הי

היום לסדר בהצעות בדיון עתה עוסקת הועדה
. ירושלים של איכלוסה זירוז בשאלת , ונריה כץ הכנסת חברי עלידי שהוגשו
שאפשר כבה , שנה 1510 בעוד שתיראה כסוי ירושלים את לראות רוצים היינו

להתברך יהיה שאפשר , גדול כרך זה שיהיה מאמינים אנחנו . יותר סהר
שאמנם לקוות צריך . נחת ישאב ודאי לכך שיזכה מי . בו ולגור לחיות

. האפשר במידת הדבר את להחיש רוצים אנחנו . הדבר יהיה כך

היינו הבנקים הם זה בענין הגורמים אחד
רוצים הם פה , זה בענין לנו לומר הבנקים לנציגי יש פה לשמוע רוצים

וככה , ובעצה בתכנון , להושיט יכולים הם עזרה איזו להם? נאמר שאנחנו
. להם שייראה מה כל או בעידוד , להם לעזור יכולים אנחנו

ועדת בישיבת להשתתף ההזמנה את קיבלנו ; ליחסן ד"ר
הכינונו ולא , אחדים יפים לפני רק הכלכלה

. חופר

ערים בארץ שהבנקים לציין רוצה אני כל קודם
הפהיר הקצב את מרגישים שאנחנו אופר הייתי . בירושלים שחל לשינוי פאד

מאשר גדול יותר הרבה מידה בקנה שירותים לתת והצורך , העסקים והרחבת
להיענות כדי הדרוש הפאמץ את עושים הבנקים שבל לי פתאר אני . איפעם

. אלה לדרישות

אני , ירושלים איכלוס על מדברים אנחנו אם
של התפקיד זה כי , השירותים על .כל קודפ לדבר צריכים שאנחכו חושב
של השאלות ".ל  כך אחר ; הבנין ומימון , בנין על  ושנית ; הבנקים

. העיר של הפיסי האיכלוס

איזו שדרושה חושב אינני . לשירותים אשר
כרצון שהבנקים זה בכיוון פועלים הכלכליים הכוחות כי . מיוחדת פעולה
סניפים יש כזה מצב ויש , נוספים לקוחות יש אם , השירותים את יו*נו
כדי להרחיבם מאמץ כל לעשות מוכרחים ואנחנו , מצפיפות מתפוצצים שממש

. לדרישות להיענות

בעיה זו . אדם כוח של בעיה יש זה בענין
פקידים להעביר קשיים שיש לי מתאר אינני . הארץ בכל עכשיו שקיימת

יכך . אחרים לגמרי הם וחאוירה התנאים . היו פעם . לירושלים מהשפלה
אחר לגמרי דבר . זה במובן הרבה לעשות יכולה זו ועדה אם יודע שאינני

. הבנין בשטח הוא

יושבראש כסגן גם כאן .לדבר לי תרשו
, האשראי .בשטח בעיות לפני רואה אני . אפותיקאי בנק של הדירקטוריון

בשנת דוקא רציביות בעיות , הנורמלי האשראי ומימון הבנין לסיפון ביחס
אם , לירושלים למשכנתאות הלוואות לתת ישמחו אפותיקאיים בנקים . 1970

פה לעם ביותר הדוק באופן קשור בארץ המשכנתאות ענין . גסזי להם יהיה
1970 בשנת יהיו ת*119נ*יץ*"0 י*3נקי^ . הפיתנמ תקציב כלל בדרך שקוראים

התמורה את להפקיד פהבנקיםהאפותיקאייפ ף^וש האוצר . קשה במצב זה בענין
או ופיתוח שיכון דרך* חזרה משכנתאות ומקבלים , האוצר אצל האמיסיות של

. בכסף ישתתפו כן גם שהבנקים בתנאי ותמיד . מצומצמת במידה כדומה
אינם שהבנקים העובדה שלאור חושש ואני . וגדל הולך הפער הזמן במשך

הבנין במימון הפעולות את להרחיב יהיה פאד קשה , חופשיות הנפקות פקבלים
יעשו . לירושלים עדיפות איזו לתת יתחילו הבנקים אם אפילו , כולה בארץ

 ושנית , הגיאוגרפית החלוקה את לאזן כל קודם כדי , רב ברצון זה את
כלכלית פשיכה עם פקום היא , כלכלית פבט מנקודת , היום שירושלים מפני

. גדולה

בהכוונת תלויים אנחנו פה אופרת זאת
של היוזמה עלידי פאשר יותר , האוצר עלידי הבנין לסיפון ההון הזרפת

. בעצמם הבנקים

כרגע נפצאים אנחנו  הפסחרי האשראי לגבי
המדיניות . האשראי צפצום של בכיוון עכשיו הפועל , ישראל בנק של בידו

המפעלים כלפי דוקא הצמצום את להפעיל היא זה בענין אופן בכל לאופי בנק של
, של10$15$ צפצום אחת פעם לסבול שיכולים , הגדולים הקונצרנים , הגדולים
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ליהסן ד"ר

למטרות לצמצם אפשר בכסח כי . הביבוניים או הקשבים המפעלים כלפי ולא
מצב לו ותגרום לירות אלף ממנו תוציא ? לחנווני האשראי את מוניטריות
ועד . האשראי הרחבת איננה היום של הסיסמה ובכן . כדאי לזן זה . אומלל

. האשראי בשטח במיוחד , מאד קשה שנה תהיה 1970 שנת מבין שאני כמה

איננו ירושלים של פיתוחה שדוקא חושב אני
בשכונות סניפים למשל לפתוח רשיונות מקבלים הבנקים , מכך לטבול צריך

במידה , במקום התעשיה ואת המסחר את לשרת ירושלים הבנקים . החדשות
. גדולים קונצרנים על מדברים לא שאנחנו

תקציב בחלוקת תלוי הענין  לבנין ביחס
עדיפות שניתנה זמנים היו . גיאוגרפית מבט מנקודת חבנין לסימון הפיתוח

נכבד מקום תופסת ירושלים שהיום לי מתאר אני . הפיתוח לערי מיוחדת
, האפותיקאיים הבנקים של ביוזמה תלוי שזה במידה . העדיפויות ב*ולם
כלכליים טקיקולים , שדרות על ירושלים את להעדיף שטבעי אוסר הייתי

. גרידא

דיםקונט בבנק עבודתי שנות 27 במשך : סולכו מר
שהיה שמישהו בכך נתקלתי לא , בירושלים ~~

 לעסקים , שוטף , רגיל מסחרי אשראי על מדבר אני  אשראי לקבל ראוי
גדל שעברה שבשנה לומר יכול אני סנסיוני . הזה האשראי את קיבל לא
פעילות על מעיד זה . בכ£?40 הזה באזור ידי על שניתן האשראי היקף

לא . שאפשר מה כל לעשות מצדנו שוב רצון על מעיד זה ; גדולה מסחרית
. האקראי את לקבל ראוי היה לא העסק שבהם בסקרים מאשר חוץ , אשראי מנענו

אשראי או תעשייתי באשראי כן שאין מה
 הכוונה בלי , בזה הממשלה שיתוף בלי . מכוונים כספים אלה ששם , לבנין

נוספות השקעות לצרף הדרישות וגם מגבילות9 האמיסיות , ניתן לא זה
יצומצם האשראי הבאה שבשנה מצפים כי . הביצוע על מכבידות הבנקים מצד
ובאפשרויות שלנו ביוזמה , מצדנו שאנחנו רואה שאינני כך יורחב* ולא

. הממשלה עזרת בלי , הרבה לעשות נוכל , שלנו

עד .. בתיירות השקעות בענין דבר אותו
מדבר אני . לתיירות התכניות כל את קיבלה ירושלים , יודע שאני כמה

, תיירות נ81*לי ל9יתויז1 החברה של הטניילי* מו*3* כחבר בתפקידי גם עכשיו
גס אושר , אושרו ירושלים לגבי המעשיות ההצעות כל . ממשלתית חברה שזאת

. בעיר גדולים תיירות מפעלי וקמים קמו ובאמת . אלה למפעלים האשראי

מחפשת ו ז מכובדת שועדה כך על מברך אני
שמכבידים קםנים קשיים יש . כאן אפ*זרויותיהם בהרחבת לבנקים לעזור דרכים
בעיות אלה . שלנו הסניפים של וההתפוצצות* את הזכיר ליהמן ד"ר . עלינו

. העיריה על להתגבר קל לא זה בענין . סביר שירות מתן של קקות

. נוספות גדולות השקעות מחייב זה : ליהמן ד"ר

אורך קצת גם צריך . מזה נמנענו לא אנחנו : סולכו סר
, הבנקים על המפקח , העיר מהנדס מצד רוח "

. ט פתגברי אבל

?רבמ ו הבנקים השקיןן האחרונות בשנים : מילוא סר
מוסדות מיני ככל לירות מיליוני עשרות ~" """

למזרח במשכנתאות או באוניברסיטה , בעיריה זה אם , ירושלים של ומפעלים
השנים של הסיכום את נעשה אם , מכוונות הלוואות חלק יש . ירושלים
יחד הבנקים שכל , מיליונים עשרות של בסכומים מדובר הרי , האחרונות

. בירושלים השקיעו

, מוכרות השקעות של ענין יש הפועלים לבנק
בעיה יש הפועלים לבגק . בירושלים משקיעים קטן לא שחלק , תגמולים קופות

לנו אין אבל , קשגיפ לא סכומים בזה להשקיע מוכנים אנחנו . מקום של
ראוי אינו שהוא יודע הפועלים בנ.* סניף את שמכיר מי . סניף להקים היכן

אנחנו . הזאת הבעיה את פה נפ*%ר אם יודע אינני אבל . הבירה לעיר
. הבירה עיר צרכי את ההולך , לשמו ראוי סניף להקים , להתרחב רוצים
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בודנקין פר

הפעילות , ירושלים בנק את פה מייצג אני ; בודנקין מר
בנק זהו , בירושלים רק מתרכזת שלנו "

, ומשכנתאות לפיתוח ירושלים

, כאן שהוצגה לשאלה להתייחס רוצה אני
אגי . השיכון משרד של לתכניות מתייחם אינני . ירושלים איכלום בענין

. לזה נכנס אינני , יותר לעשות שצריך ייתכן , עושה הוא אשר את פעריך
למסגרת .'ז מחו , ירושלים איכלוס עידוד של לשאלה רק להתייחס רוצה אני

, שלנו מאשר יותר שלכם ענין זה השיכון משרד כי , השיכון משרד של

ואני  ובבנק בירושלים שלי הנסיון לפי
את לעודד אפשרות יש , ואמצעים תנאים היו אילו  שנים שש כבר בזה עוסק

שמיועד , השיכון משרד של הפעילות למסגרת מחוץ גם ירושלים איכלום
. . תנאים כמה נחוצים לזה אבל , ידועים לסוגים

בנק סל השקפה מנקודת הראשון התנאי
באחת כספם את לגייס יכולים אפותיקאיים בנקים . כסף זה אפותיקאי

עלידי ב) ; חוב אגרות להנפיק שיישוילוזפ כך עלידי א} : דרכים משלוש
את סממנים , אחר מקום בכל או בירושלים לגנות שמוכנים יזמים שאותם כך

את ולקבל , שלהם מההשקעה או מהרווח חלק להשקיע וסוכנים בבניה חלקם
להתייחס רוצה אני , טחוןלארז כספים גיוס ג) ; יותר ארוך בזמן התמורה

יכולה הכלכלה שועדת ייתכן , הערות כסה ולהעיר האלה מהדרכים אחת לכל
, זו בפעולה מעונינת היא אם , האפותיקאיים לבנקים לעזור

כדי מספיק אדם כוח שאין השיקול כמובן יש
. בירושלים אזזרות למטרות או השיכון משרד עלידי המתוכננת הבניה את לבצע

כי , אחרים מקומות לעומת יחסית הקלה יש זה בשטח שבירושלים לדעת עליכם
אבל , מאומן לא עוד אולי הוא . קרוב שהוא אדם כוח של רזרבואר לנו יש

, מקצועיים יותר תפקידים גם עצמו על לקבל שיוכל עלסנת אותו לאמן אפשר
. לא או אותם להעסיק אפ , למדיניות נכנם אינני פשוטה עבודה רק לא

. י נ י נ ע לא ה ז

מפני טוב יודעים ודאי אתם , להתנבא לי קשה
רושפ לי יש זובל , הקרובות בשנהשנתיים ובירושלים במדינה המצב יהיה פה
עצמנו את למצוא יכולים אנחנו , פרטיים ליזמים כסף מספיק יהיה לא שאם

, לבניה הדרוש האדם כוח כל את גם לנצל נוכל שלא כזה במצב בירושלים
להיווצר יכול אבל , אחר למקום אותו יקהו , אסון בזה אין אולי . פה שישנו
בשוק הדירות של והקניות ייתכן , רצינית כספית מצוקה תהיה אם כזה פצב

פחות יבואו , דירות פחות תיבנינה , הבאה בשנה ניכר באופן יקטנו הפרטי
אבל , המצב יהיה שזה בודאות להגיד יכול אינני , אחרים ממקומות אנשים

בשטח אדם כוח לנו שיהיה במצב עצמנו את נמצא לא אנחנו אם לבחון יש
לבנות" אפשרות לנו תהיה מאשר יותר הבניה

נחוצים הפרטית הבניה את לעודד מנת על
קיבל בעבר אחרים* אפותיקאיים בנקים נוהגים איך יודע אינני . כספים

, בכללותן או שבחלקן , חוב אגרות להנפיק רשות פעם מדי ירושלים בנק
מהשנה . הפרטי לסוק לעזור ירושלים לבנק אפשרות היתה , הכסף של בתמורה או
לירות מיליון 5 להנפיק אישור קיבל ירושלים בנק , למשל . נפסק זה שעברה
הפעילות בשביל כסף לבנק נשאר שלא רק לא . הקרוב בחודש חוב אגרות בתור

לירות גיליון 2, 3 עוד להקדיש הבנק את חייב האוצר , להיפר אלא , הזאת
: ירושלים לאיכלוס עוזר כן גם זה שאולי , ביותר רצינית לפטרה הוא מכספיו

הסכמנו אנחנו . לנו הוכתב זה ובכן , ירושלים לעיריית הכסף את להלוות
מהכסף שחלק , חוב אגרות להנפיק רשות לקבל אבל . לסיבות אכנס לא , לזה
בלתי כמעט זה ירושלים בנק של במקרה  הפרטי לשוק להועיד יהיה אפשר
לפעילות , בבין של לפעילות מיועד חוב מאגרות שמופק הכסף כל , אפשרי

הפרטית הבניה על לדבר רוצה אני אבל , בזה מזלזל אינני , השיכון משרד של
סכום לתת אפשרוו! תימצא אם . ירושלים איכלוס בזירוז לעזור שיכולה

לעידוד , השנה ינפיקו האפותיקאיים שהבנקים חוב אגרות מהנפקות פסויים
משכנתאות לנתינת גם , השטחים בכל יעזור שזה מובן  הפרטית הבניה

. הבניה בשטח ביניים לסיפון גם , דירות לרוכשי

שהקבלנים והיא , כסף לגייס אפשרות עוד יש
בונה אני ואומרים? האפותיקאי לבנק באים , הגדולים הבונים , הגדולים

מוכן אני ; משכנתאות לתת לירות מיליון 4 או 3 לזה צריך אני , דירות 200
הבנק , אתה אבל , שנים וכך בכך לי שיוחזרו לירות מיליון 2 בבנק להשאיר

לעשות כדי , אפותיקאי כבנק אנחנו , השני החלק את לי תתן , האפותיקאי
, ישראל בנק של אישור צריכים , כזאת עיסקה
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נותן היה ישראל בנק חודשים ארבעה לפני עד
לרסן מנו! על , מאד טובים מנימוקים , חודשים ארבעה לפני . אלה אישורים
שום נאשר לא , תבנו אל 1970 יולי עד : הוראה קיבלנו , הפעילות את קצת

סמויים מספר מגרש על לבנות שרוצה יזם כעת בא אם , אוסרו* זאת . פקדון
אסור ? לו אומר אני , משכנתאות שלו לקונים להבטיח רוצה והוא , דירות של

. עלי זאת אסר ישראל בנק כי , פקדון לקבל לי

באופן זה את לתת רוצים אינם הקבלנים האם : לורנז . ש
? בטחון להם אין כי ישיר

להם ואין , לירות מיליון ל4 זקוקים הם אם : בודנקין סר
נשאיר אנחנו אוסרים* הם אז , כולו הסכום "
. הבנק לאחריות הגביה ענין את ולהעביה , הכסף את לגייס רוצים הם . חלק
אגלה אם יתנגד לא הבנקים שאיגוד חושב אני . ידועה משמעות גם לזה יש

, האלה הבבקאייע הפקדונות. שאת סקרים היו בעבר . ידוע זה . האמת את
י . למישהו טוכריםאותם היו , כזה סכום שנה חצי כל לשלט מתחייב הבנק אם

ישרזנל ^5 3 נגיד סל הנימוקיבו היו שאלה להיות יכול . נס עני זה . אחר
להיות *כול , אחרות חסכון בתכניות מתחרה אולי זה כי . זה *ת שזוגרר*

, אפותיקאיים בנקים כלפי הכלל סן יוצא לעשות להשפיע יכולה הכלכלה שועדת
. בירושלים השקעות בשביל , ירושלים בנק רק לא

אפותיקאי בנק . קטן בנק מייצג אני
. גדולים יותר הרבה יש . הקטנים האפותיקאיים הבנקים בין הוא בירושלים
גם פה יושבים אבל , בירושלים יושב שמרכזו טפחות בנק על לדבר צריך לא
מה , סנסיוני מדבר אני , גדולים ויותר ותיקים יותר בנקים של נציגים

, לתרום יכול היה ירושלים בנק דעתי לפי

המפקח . טחוץלארץ כספים גיוס של דרך יש
. ידועים בתנאים ,, בחוץלארץ כספים לגייס לנו חירשו והאוצר זר מטבע על

2 לעוד .ון רשי כעת לנו יש . דולר מיליון גייסנו השנה בשלושתרבעי
כי , בחוץלארץ כספים לגייס מאד שקשה כעת היא הצרה ,, דולו** מיליון

, תקטן שהיא סימנים יש אולי אבל . גדולה היא בחוץלארץ הריבית

אנחנו האלה הסכומים את שנשיג נניח
משכנתאות לתת יכולים איננו . צמודות לא משכנתאות וחצי שנה כבר נותנים

זה את להצמיד אם בעיה גפ יש יקחו8 לא גם אנשים . לדולר צמודות
למשכנתאות לחזור אלא ברירה תהיה לא אפותיקאיים שלבנקיט ייתכן . לאינדכס

, הפרסית דעתי זו . צמודות

האוצר , שקיבלנו הראשונה ההלוואה לגבי
: אומר הכללי החשב כעת . 3# של תשלום תמורת , פיחות נגד ביטוח לנו נתן

השיכון שמשרד במקרה רק ביטוח אתן ; הביטוח את לכם אתן מקרה בכל לא
. זה בענין החדש השיכון שר של המדיניות תהיה מה יודע אינני , ימליץ

מגייס שהוא כספים שלו התקציב לכספי להוסיף מנסה בפעילותו השיכון משרד
כסף גם אז , כך זה אם . בונים כולל , אחרים וגורמים אפותיקאיימ מבנקים

. קושי בו יש , הכורטית הבניה את לעודד כאילו המיועד , זה

תמצאו ואם יכולים אתם אס , כן אם כוונתי
במטבע הלוואות לגייס כעת מעונינת המדינה : האוצר לפני להמליץ , לנחוץ

המרצת בשביל אם . גבוהה די ריבית לשלם ואפילו , מבין אני כך , זר
זה  לבטח מוכנים יהיו הכללי החשב או האוצר בירושלים והבניה האיכלוס

. לעזור יכול

שועדת לדעתי האפשרויות שלוש אלה ובכן
יזמים בונים של פקדונות ; חוב אגרות הנפקת : בהן לעזור יכולה הכלכלה

, פ*חות כנגד זר במטבע ההלוואות ביטוח ; יולי חודש עד לנו שיעזרו

מאגרות כסף לנו שיש נניח , דבר עוד יש אבל
ויש עצמי הון יש . צמוד הוא האפותיקאי הבנק של הכסף כל הרי . חוב

כעת נותנים אנחנו זח מכסף לאינדכס צמוד הכסף כל . חוב אגרות
הביטוח את עצמו על מקבל האוצר ? הדבר נעשה איך , צמודות לא משכנתאות

את נותנים אנחנו : האוצר עם חשבון מנהלים אנחנו . הצמדה הפרשי כנגד
, בשנה פעם אתנו מתחשבן והוא , 4# לאוצר משלמים , צמוד לא ב£'12 הכסף

בעיסקות , השיכון משרד . צמוד לא ו~1$ צמודה ריבית זה 7$  ה^'8 מתוך
בשוק , נותנים שאנחנו משכנתה גובה וכל סכום כל מבטיח , אתו המשותפות

משכנתאות יבטיח שהוא קבע האוצר , ההצמדה ענין את כשבילזלו , הפרטי
ועד , לירות אלף 50 על עולות שאינן דירות , חדשות בדירותי רק לפרטיים
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לקונה הלוואה נותנים אנחנו אם . ה4# תסורת , לירות אלף 15 של גובה
, לירות אלף 15 הוא במשכנתה ההלוואה גובה , לירות אלף ב50 חדשה דירה

אחרי . אותנו מבטח הוא עלזה , השיכון משרד של מוקדם אישור לאחר וזאת
אלף ב~60 דירה רוכש אדם שא£1 הוא השיגוי , ברור לא זה כי אף , שינו בן

בהסכמים . בך שזה טקוה אני . לירווו אלף 20 עד הוא הפשכגתה גובה לירות#
, לירוו( אלף 15 על .דובר  עוד האוצר עם החתומים האפוחיקאיים הבנקים של

כעת הם בירושלים דירות של המחירים אבל
חדרים שלושה בת דירה היוט להשיג קשה הארץ* בכל מאשר יותר הרבה גבוהים

או השיכון משרד שבונה מטה חוץ , לירות אלף פחותט7680 של בסכום
. הכרך בקצווי זאת ואף , בזול יחסית שגונים בודדים קבלנים

4540 עד הלוואות לעולים נותנת הממשלה
, לעולים ההלוואות רוב את בירושלים מבצעים במקרה אנחנו , לירות אלף

שלושה של בדירה שגר מי . ירושלים את עוזבים אינם אנשים בלל בדרך
אחרת* וקוגה דירתו את מוכר , יותר גדולה לד*1ה לעבור ורוצה חדרים

יכולים איננו אנחנו ; אלינו בא הוא , גדולה היותו* לדירה כטף לו חסר אם
מאד* מואטות הן לידו* אלף 60 ע1 הדירו* כי לון לתת

אלף 60 על הסכום גובה *ת להש*יו* רוצים אם
הצדקה י* לדעתי , ה*רץ בכל , במשכנתה הלוואה לירות אלף ו*20 לירות*

בכלל ואולי , יותר לא אט לירות* אלף ל80 , בירושלים ה*כומיט א# להעלות
, הדירה מערך 30^25^ עד של מש^נ^ה לתת שט1ו*ר 1לו8ר , ההגבלה את לבטל

האפותיקאיים הבנקים שאט 6בוד *8ני אחרת
יצטרכו הם  לירושלים לעזור נכונות פה ויש  לירושלים לעזור ירצו

כסף לנו יהיה לא *ם אחרת* ברירה תהיה לא צמודות* למשכנתאות לחזור
לא אם , השיכון משרד עט בשיתוף עושים שאנחנו המכוונות לפעולות מחוץ
עם , צ*ודות למשכנתאות חזרה לשקול נצטרך , הביטים תקרח את לנו יעלו

בזה# שכרוך מה כל

. אפ שפמים* ארבעה כאן מנית* לסיכום*
לעזור יכולה בירושלים הפרטית הבניה פעילות שהגברת סבורה הכלכלה ועדת

להיות יכולים שאתם סבור אני שמניתי אלה בשטחים , ירושלים באיכלוס
, האפותיקאי לבנק לסעד

רוצה ואני , מליט כמה להוסיף רוצה א5י .ו .>1חמן ד.*וי:..
כרגע לדבר לעצמי מרשה שאני מיד לומר

התפיסה על חולק אני כי בזה* להשתמש לי פותר אם , ממלכתית מבט מנקודת
דבר שהיא ספק שאין , הפרטית לבניה דוקא לעזור צריכהי הכלכלה שועדת

בכלל להרשות הממשלה את שיביאו המלצות על'יד* , ירושלים בשביל מאד חשוב
שבמצב מושב *ני בארז* הבניה לסימון זר במטבע מחוץלארץ אשראי קבלת

לאוצר ממליץ חייתי ולא , רצויה אינה הזאת הדרך ישראל מדינת של הנוכחי
. לדולר בהצמדה הכרוך הסיכוי את עצמו על לקבל

אג* , הפיסקלי הסיכון רק לא זה אולם
בדולרים אשראי לקבל לנו אסוך . התשלומים מאזן של מבט מנקודת ,יבר מ

לה* ל** שיש העדיפות כל עמ בירושלים* הפרטית לבניה *>6ילו **וו*ו ולהורים

שה*לווה ^טידה ל^ינדכם* ביוזס הוא אחר דבר
מחלק הכנסות של העברות ^ל ו^ק מדברים אבחנו אז ני , ישראלי הו^ ה*חרון
, אחרים ודברימ בגוסים לטפל תפיד אפשר ובזה , שני לחלק האוכלומיה של אחד
דברים >1רשים ^ונחנו אם שגיאה עושים ש^גחבו מושב אני , בדולרים לא אבל

אבל חירום§ בשעת לאוצר מותר אולי שהוא דבר , היום גם ושם פה כאלה
לגמרי* זה את פוסל אני  בארץ בבנין להשקעות

לדברים 6לים כמה עוד להוסיף רוצה אני
לאלה זה את !היד לה1 אוכל אול* . וגזיט^נם לק*לנים ביחס אמרו שקודפי

של הטו3ופ1ליזציה אחויי ? כאן קורה מה 6ק*1ע*ר41 ג^פו? מו*בו*ים ש*יננ*
לעצמו יצר , צ*יבורי שיכון של למטרות או פיסקליות למטרות או , הה*35ןוו*

נותן הקבלן הפס18י* בשטח שטרות לתיווך פקבילה שאול* שי*ה המשק
! 1*1פר אפותיקאי לבנק המשכנתה עם הולך הוא טשבנתה* הדירה לקונה
הבנק לקהל* במשכנתה השחחפויות , חלקים ., חשבוני על , בשבילי תטכור
של חלק לקנות רוצים אתם ! ללקוחות ואומר , שלו האחריות את רק מוסיף
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מן ליה דיר

איזה היה זה . לה לערוב פוכנים , .יק** ?וח א בנק , ,שאנחנו , ?ראשונה משכנתה
שוק על להשפיע שיכולים סכומים לא , עצומים סכומים לא , גמישות של גורם
, כלכלית מבט מנקודת בעיני לגיטימי די היה זה , כללי באופן ההון1בארץ

עד זה את הפסיק הבנקים על המפקח , ששמעתם וכפי ופיסקלית* מוניטרית
הפרסית הבניה את שאפשר כ)6ה עד לצמצם היא זה אחרי הקונצפציה . ביוב* 30

. בארץ קלל ג

להמלצה ישטקום שבאמת חושב אני כאן .
על מדובר לא . לירושלים עדיפות זה בענין לתת הכלכלה ועדת מטעם

שנים לחמש אולי ;הן נותנים שקבלנים המשכנתאות . לירות מיליונים סאות
ליצור אפשר זה ^על'ייזרי . הזמן .כל רה וזז זורם כסף אומרת זאה , מכםיפןום

םרגי,ש : אני ופה: , , ם י ושל ר בי הפרטי!* הבניה בשוק של^גמישות גורם איזה
/ ■■■ ץ .. '.. ■ . הזאת ר לעי עדיפות .זו ^/ לתת מקום שיש

/ .. :■ . .".; ,..■■ : ■■■ ■■.," י^ ,. \ , : .; . . .. ;י4 :ל ■ .'; :: . ., :
/ . .,■■■■>: ? בזה הריבית ז אחו מה :.! שבטרם . א *ר ו הי
/. י ■ ■ .;  . ■ :"/י ■■■■>, ;. י ■, ■! ■ ., ■ יי .: .יי י .. יי . יי / י ■ ■■

, הרגילים התנאים לפי היא המשכנתה  גבוה. ;?, ! המן לי ר ד*
ת/ו ונו שלו הרווח של חלק מבטח הקבלן אולם . . .

7 . : . , ■.■ . ■ י . <■: .■■■.:. ו; ^ל .. . .;; ?,. .ד*0*(גייו לזה

? עצפו של זן הפקד עבור מקבל שהוא הריבית מה ; הורביץ . י

מוכר שהוא נניח . המשכנתה זו שלו הפקדון 1 המן ל* "ר ד
ומבטיח , לירות אלף 60 של דירה למישהו נ י

מקבל הוא לירות אלף ו60 , שנים לח*ש לירות אלפים 10 של ראשונה משכנתה
לבנק מעביר הוא לירות אלפים 10 של המשכנתה את . כלשהי בצורה או במזומן
אלפים ב10 השתתפויות מיכר הוא ; קונה איגו האפותיקאי הבנק . אפותיקאי
י שההיקף בזה הוא שטרות תיווך ובין ?ה בין ההבדל . מתווך הוא , לירות
אינני ;י . לירות מיליון 800 זה היום שטרו$ תיווך . קטן יותיר הרבה, הוא
פעם כבר האלה/הגיעו העסקים כל האפותיקאיים הבנקים כל שא,צ> לי מתאר
זה אז , לירושלים עדיפות איזו יוצרים אם . מיליון 100 יאו 80 , ל70

. לעזור /יכול
■ ■ ■ , ■ ■ . . '". " ■ ■ י " י \, י י  /ו
■ ■■■ ■■ . . . ■■ , ■, , ■ *

זה ך א* יםושג לקבל אפשר זאת בכל אול* שכטר*ך; א::י ר היו
 1.356 , 15$ שטרות? לתיווך בהשוואה; עומד 1

צמוד. ב^8 או , ה משכנת ב הן ההשתתפויוו? ; ליהמן ד"ר
_; זה .את ,נה גןו ^הקונה י . ^צפיודי :ב>תי 12^ אי . . . .
י ,י _, . , .. ..,; ., ,,. י ,_,:.;;; ;, : , ן  י ■■■■..̂ י ^^^ ; דיסאג^ייו יעים?

ך . ., < י ■.■;: י י ■. . ." י 1 ., ייי , י:יי : י :יי .. .;! י . .יי :י ;; י. :,:יי ■ ל'/1.1 " \ י ל>:?" ■; 0 ; : ■" ע/" < ;י:  ה י;:!::ןי יי י ,כ ■■ג:
^ 'יי*. ..  י .■ : ": .■י/י?.ל י".:"1 י  ? חוליות .הא ה .ול ^ . ,ופה , י , י; ,:י ייי"יי לי ; שכטרמ|ן . ^ ר וי* ה*

מטפל הבנק . 1^ ו.גלל; דך ב ;ה>א; לאחריות //י"יי/יי י י ;/י :ייי ;י:י יד^רל|יה0:ן
יותר לא זה , ערך ניירות אלה כאילו בזה י"י י"י1
י ^ .;:^ י. ; ; : . ■''< יי> :";''. " :*3ז ,, ! :., .'.ך. ■■;[., ,■■..  . התחרות גם יש . מ2$י

י"""""י י;_^*""~י [ [■' . י .."י ;_■./,י1 . ,;י ;יי *1,;■.; '] ■ ';■;. . ;,, . , ., ",. ,. :,./ ןי;[ ,,, , *, , , ,,

למטבע גקשר אתדברי כראותי הבהרתו שלא ן;; כ ת *^^ ג^ , . , ? ,3ו1גןן/| 1£
^1, הלוואה לקבל 'אישור; קיבלנו אנחנו ן . *ר ; ̂■ל .■ ' ■ י,ץי:;"■..; :^ג; 

. לשבתייםשלוש לא זה . שבים 10 בעוד הקרן .החזזר|ו ל

מ^וו? אני כללית^ הערה עוד ?ןי1? לה ברצוני
^בי , האחרונות וחצי בשנה ;שהיתה כפי , ;תתפיד בירושלים ?ור לד שהדרישה

. או'ו"הדרישות לספק יוכל לא השיכון שמשרד ן ב*חו ב^לי , לומר לע^פי מרשה:
של למאמצים נוסף , בה עולים קליטת על תקל בירושלים בניה של תוספת כל

. . המטרה היתה וזאת . השיכון משרד .

, נכון הבינותי אם לעצמי להבהיר רוצה א3י טול^זו? קר
בשביל מיוחדות הנפקות טרשים שאנחנו ברגע ■ י '

שכשסאשרימ >י בדמה , לציבור לאלמכירה זה ההנפקה בעצט , בירושלים שיכון
זו . אחר להםשיפוש שאין כספים אלה , גמול מכספי זה , האלה ההנפקות את
גבוה יותר אחוז שיהיה בלגים להחליט אפשר . כרגע זה כך , פנימית חלוקה

, .י י . מיוחדות הנפקות זה בשביל מוכרחים לא . ירושלים בשביל
. לא ומה עדיף מה שוקל האוצר י מילוא! ט.ר
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, תמיר . ש

ו1968 1966 לשנים ינוס . 2ה>*.! ו ר אגי : ח*יר . ש
הבנקים שלושת של הכוללת הבגקא** בפעילות

אחוז ואיזה , ב1966 ירושלים תפ0ה הכולל בפחזור אחוז איזה . הגדולים
? ב1968 תפסה

לפי סטטיסטיקה אין היא? זו לשאלה תשובתי ; ;ר*וסף ןן 0ך
חלוקת את שמראה סטטיסטיקה יש . ערים

. לירושלים ניתן אשראי כטה סטטיסטיקה אין . השונים המשק ענפ* לפי האשראי
שקבלן נניח כי כזאת* סטטיסטיקה לעשות קל לא , יש  פקדונות לגבי

את ולממן בתלאביב האשראי את לקבל יכול הוא . בירושלים בונה טתלאביב
. הערים בין הזה הפיצול את לעשות קל לא ? מופיע זה איפה , בירושלים זה

יכולים שהיינו ייתכן , יותר מוקדם לישיבה ההזמנה אח קיבלנו אילו אבל
. פרטים יותר להכין

? השנה לבניה ניתן כמה : ארבליאלמוזלינו . ש

בנק של האחרון הדויח לפי , ב1968 ; בריוסר מר
זה . לירות פיליון 6, 5 ניתן , אפותיקאי

אחד8 בנק על מדבר אני . הארץ לכל ענף באותו שניתן מהאשראי כ10#12#

, ליחמן ד*ר של לדעתו להצטרף רוצה אני
או פרטי , שיכון למיפון חוץ במטבע הלוואות קבלת גורס שאינני ולומר

כזה במקרה . הלוואות לקבל שנאלצים לכך גורם הזמן לפעמים אבל . ציבורי
מםוייםת פונקציה ממלא הוא אז כי , הציבורי השיכון את מעדיף הייתי

. בה מעונינים שאנחנו

מבחינת אז , ירושלים איכלוס היא הנעיה אם
מקבלת שירושלים לומר אפשר המסחריים הבנקים עלידי שניתנים השירותים

מבחינת . לירושלים ביותר ליברלי יחס מתייחדים . זקוקה שהיא מה כל את
מקורות הגדלת היא ביותר החשובה שהבעיה לי נראה , ירושלים איבלוס

יהיו ולא שיכון די לנו יהיה אם . שינון של ענין רק לא זה . הפרנסה
, ממשלה משרדי לירושלים מעבירה ההמשלה ? עשי3ו מה , פרנסה מקורות די

גם יש . הדמה , האוניברסיטה , הציבוריים ה*ומדות , ביותר המשוב המקור זה
, תיירות , מלאכה בעלי , קלה תעשיה מפעלי

כבר שנאמרו לדברים להוסיף רוצה הייתי לא
ספציפיות בשאלות לפנות חרצו באמת אם אלא , הבנקים איגוד נציגי עלידי

. תשובות עליהן לקבל כדי

אני  בנין לצרכי בדולרים שיפוש של לע3ין ! םולכו מר
הקוםפוננט . כה עד כאן שנאמר למה פנטרף

דולרים לגו0** הצדקה שיש חושב ואינני , יחסי באופן קטן הוא בבנין הדולר*
אם<יוצרים . אחרות למטרות לשמש צריכים הדולרים . בנין מזה לעשות כדי
את צריך שבאמת למי מייקרים זה עלידי , בחוץלארץ דולרים בביקוש לחץ
באשראי להשתמש טוב יותר . מורגש באופן , טובות היותר למטרות הדולרים
או קטנים $פון>יקאיים בנקים חמשה על*די לחץ ליצור מאשר לפנטומים זה

. בחוץלארץ כזה ביקוש יהיה שלא רוצה הייתי , גדולים

. ישיר באופן לירושלים מתייחסת שביה הערה
הניצול , העיר למזרח לאשראי לירון? מיליון 2 שיש יודעת וז*אי הועדה

, זה עם משלימים אנחנו . מכוסים לא הבגקים . מיליון 2 מאשר ,וה גב יותר
נכנסנו אם אז . גלובלית *רבות יש , הפסד יהיה הכל לא : אומרינן אנחנו כי

. ברור ירושלים של עתידה . מכוסים מיליון 2  מיליון 3 של למסגרת
את להרחיב ולנסות זה בכיוון ללכת טוב היה שאול* חושב אני אבל

. בערבות בעיקר , האפשרויות

מאד רבים בקשיים נתקלים אנחנו מעשי באופן
יכולים היו הם . בעיר המשותפים בחיים , במסחר הערבים של לקליטתם בקשר
. ודולרים בדינרים , הרצפות תחת כספם את מפקידים הם "אך . יותר להפקיד

הסניפים בהחזקת אפילו קשיים לנו יש . ישראליות מלירות בריחה הזמן כל יש
נדון 8עגין . נגדנו פ*נו* צו להוציא גם הצליח אחד ערב* . אלה בטקו*ות

אינני . אות* ופינו , נייר פיטוו איזו פכוגז שם ישבת* אב* . בביתמשפט
, ירושלים במזרח עתירי יהיה מה יודע
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שכטרםן . א היויר

הענין אח י תקזז אם , מזהיר עתיד לו יהיה * 10.1,93 ? . א היו*ר
, ליפול לכם לאניתן כמובן אנחנו . ברצינות

וטוב , בודדים פקדים להיות יכולים אבל , הועדה בידי ממכות שיש פטה עד
. לועדה טהוץ הליכים גט שיש מבית אני . לגנו תשומת את מפכה שאתה

היענות כבר יש מידה באיזו לשאול רוצה אני
? פמש של שי*וש בבנקים להשתמש הערבים מצד

. היענות אין י י : מולכו טי

, למקום ממקום לגמר* שוניט נסיונות לנו יש : ,מן ליה ר ד*
. גדולה יותר הרבה ההיענות בבית"ל5?מ

אולם , העתיקה בעיר האשראי אוו לקבל טומנים שהם הרושם לי יש בירושלים
כל קודם , הראשי למשרך זה את ! להבי מעדיפים . פקדון איזה להם יש אם
, עדיין ברור בלתי כך כל הענין אומרת זאת . אותם יראה לא שאיש כדי

התהליך . הבנקים עם לעבוד מתחילים אנשים לאט לאט שרק , שוטף כך כל לא
, האישית ההבלטה לא : או0ם ש©3רי3? 7%$ כומ יש , עליה של בכיוון הוא

עבור משלטים , דלק לקנות הםי*וכרהים . י הישראלי למשק האינטגרציה אלא
, הבנק דרך מכוויית כסף אפילו ;ימקבל*ם הב3ק דדך בסף מקבלים ; בבנק זה

. שלהם את עושים וההרנל שהאינטגרציה כך

מאד מעט זה , קצהו אפס שזה אומר1 רק 66ני ! טולכו מר
. אלה אנשים של לרשותם שעומדים מהאמצעים

 ירושלים במזרח יהודים לאינלו0 בקשר : בודגקין מר
. מגורי0 לעודד החליטה המ*שלה וחצי לפגיישבה.

היתה , ירושלים בנק נ5923רת קרן ננ??ז?ה כך לשט . העיר במזרה יהודים של
לשכור טוכנים שיהיו ל86נשי8 כ98*3 ?רו5 ע לתת שיש שקנע1? ציבורית ועדה

של במיון אחרי . ל'זרות ^יל^ון חני של קרן ה'יתה , נ'ירושלים דירות
גודל' בסדר ניתנות הן . הלוואות ? 0 ש3'י^ע3ו לו^ר י13ל אני וחצי שנה
לחמש הן ההלוואות הכל בסך , צ*ודה לא רינית 9% , לשנתיים שכירות של
איפה שוב עכשיו נדק3ו . לירות אלך ב="300 הלוואות 70 בינינו , שנים

ירושלים את עזנו הלוואות שקינלו מה=70 3דול הלק , האנשים גרים
במזרח ?ערבי 9 הישונ בתוך יהודים לא^לט אומרתיהנסיון זאת , המזרחית

, סיכוי לו שיש חושג ואינני , נכשל הערכתי לפי ירושלים

הישראליים הבנקים !ני ו8אז של ל9נ*יהמ0פר*ם יש 1 ליון*ן ד*ר
המאזן , 1969 וגמגר"י לנ ה*ווזזקים בשממים

לירות מיליון מגי>יל11 ושומרון ביהודה הבנקים כל של הסניפים כל של
בעזה . לירות ימילץךן .יב9 בלבד 9קדו3ו$ . 1969 נובמבר. לסוף , בארץ

: שוב אומר אני , ושומרון יהודנז של ז95כו0 טכל 80$ הוא המאזן בלבד
. איטית די כי אם , מתמדת עליה של התפתחות איזו רואה אני

. מאד זה על משפיע ה§ל5ו3ז הגשרי ; תמיר . ש

. ודאי ! ליהמן ד*ר

מעונינים ?נ3ב1ים 9 האדונים כל , שהתרשמתי נטי ! ארבל^^ל^וזלי^ו . ש
הציבורית , בה הנניה ועידוד ירושלים נאינלום

חלקי בכל מאשר יותר יקרה בירושלים שהבניה ציינתם אתם גם . והפרטית
, המשכנתאות של זה ע3ין . האשראי זה וייקורה הבניה של המרכיבים אחד . הארץ

שאלתי , בזה לשאת יכול איבו המשתכן , מאד 5נוה זה לדעתי , צפוד זה אם
שעינו איש ואין , הבנקים של המאזנים אחרי גם עוקבים זאת בכל אנחנו : היא

ויש משגשגים הבנקיט שע*קי וטוב , בזה גאים ,נו א3ח , להיפך , בכך צרה
בא לא האם שואלת א3י . בגרעונות שהבנקים להתאונן אפשר אי , רווחים

, רוצים שאנחנו מטרה אותה א$ לשרת מנת על , לפחות ירושלים לגבי , בחשבון
? למשתכן הניתנת הריבית .יאמ מסויימת במידה להוזיל.

1, *
אולי , לכם ציינתם שאתט ל0רוגימהתחום אנטה ! תורביץ . י

הבעיה , והבניה הבנקים בעצם הוא התהום
, נירושלים דירות הוסר היא היום ביותר וה*עיקה ביותר הקונקרטית

 האפוה*קא**ם9::י לבנקימ רק נוגע זה ! שכטרטן . א היו"ר
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הורביץ . י

האקטואלית שהבעיה למרות , בטקומה תהיה השאלה : ^ורביץ יי
השיכון וענין , בשיכון פח*ור היא ביותר

בארץ הבנקים ואנשי הכספים אגשי , ירושלים איכלוס את רבה בסירה מעכב
זו בעיה להעלות מעיז אני , אחרים תחופים הרבה טאשר רחוק יותר המריאו
כלכלה כאנשי אתכם ושואל , אפותיקאי בנק או ירושלים בנק של לענין מחוץ
, לעשות ניתן לדעתכם מה : מזה ולמעלה , זה בתחום השפעה להם שיש מובהקים

שבשנים ברור כי , דרך ובאיזו הגיבורות הם מה לגיין רוצה היית* ולא
בירושלים להשקעה , לירושלים עולים בהזרמת לטובה אפליה תהיה הקרובות

לדעתכם מה , ירושלים איכלוס של הכוונה או הדרכה תהיה כאן כי , טעם ישי
■■■■ קשור זה ובל , רצינית תעשיה לכאן להזרים כדי להמליץ יכולים אנחנו
. בקצב ירושלים את לאכלס רוצים באמת אם , באדמה , מאד גדולים בשטחים

התקבלה ונריה כץ הכנסת חברי של והפניה , היום עד מאשר רציני יותר הרבה
מה לנו אוסרים הייתם מה  ונמרצות חדשות בדרכים צורך שיש , דעתנו על

, להציע מה , לעשות

בעבין ישראל בנק בגיד עם להיפגש מניע אבי
, לעשות ניתן לדעתכם מה . עצה לנו תנו : ואופר אליכם פונה אני אבל . זה

הבינותי בעיקר ירושלים בנק נציג מדברי ! לורנץ . ש
כאילו היתה , לשיכון כסף יותר היה שאם

המצב , לבו שידוע מה ומכל , כה עד ששמענו טה מכל . יותר לבבות אפשרות
, לירושלים ביחפ פוגגל ^ל*ןי 818 השיכון משרד לכספים שבו3ע ב*ה , הפוך הוא

, וכוי המשפחה להרחבת גם אלא , לעולים רק לא 80$ עד הלוואות נותנים
יי""" רק בונים . עובדות ידים אין כי , יותר לבבות אפשר שאי היא הטענה

? כך על חולקים אתם האם . כספית בעיה אין . שצריך טמה 20$25$

פודה הייתי , למחזור בנוגע לשאלה 3וטף ! חמיו . ש
לגבי פסויימת התפלגות מקבלים היינו אם

הפקדות , לחוד מחזור ; הארציים הסניפים לעומת הירושלמיים בבנקים הכספים
או , הגדולים הבנקים שלושת כאן חשונים , הבת חברות של השקעות , להוד

שנקבל מציע אני , לירושלים 3יחט אחרים גורמים עם משותפות פעולות
לשנת נתונים גם לקבל אפשר אולי  כנר ואם ; ו196$ 1966 לשבים נתונים

. 1967/68

. הורביץ הכנסת חבר של לשאלה בהמשך
הייתי . ופםליצים מציעים הייתם אתם פה לומר , לכת מרחיקה בקשה נתבקשתם
לעשות ניתן צעדים אילו , לעשות ניתן מבחינתכם מה : אחד שטח עוד על מודה

במשק או , ופערבה ירושלים מזרח של המשקים האינטגרציה את להחיש כדי
, שכזה בתור הישראלי

במתן. מסתפקים בירושלים הבנקים טידה באיזו ! כץ . א
הם מידה ובאיזו , טהורים בנקאיים שירותים
יכול בנק , האחרים הענפים בכל כבנקים שלהם ההשקעות בהעמקת גם עוסקים
לפעילויות ולהיכנס שורשים להכות גם יכול הוא ; בנקאי שירות לתת רק לא
מידה באיזו . מעולם דברים היו ו23ר , טהורות בנקאיות דוקא לאו , אחרות

חלק כנוסלים , כיזטים , אחרות לפעילויות גולשים בירושלים הבנקים
, שוניםי בשטחים , בסיכון

כמרכז לתלאביב שעבר האחרון הבנקאי הטרכז
סיכוי יש ירושלים של במעמדה שחלו השינויים נוכח האם . בירקליס ו בנק היה

, לירושלים מרכזיות פונקציות אולי להעביר אבל , הבנקים מרכזי את להעביר לא
מדוע , אחרים כלכליים לגופים כאלה בתביעות באים אנחנו. שאם הבח.ה מתוך

. הבנקים את זה מכלל נוציא

במזרח להשקיע אנגליה יהודי של האפשרות ! לורנץ . ש
האם , עכשיו עד משהו תרם זה האם  ירושלים
להשקעות , כראוי בזה נטפל אם , זה את לנצל אפשר והאס , ממש של השקעות היו

? רציניות

אני . האחרונה השאלה על להשיב רוצה אני ! טולבו מר
גביה של נסיון בגלל , במקרה זה לענין נקלעתי

והבנק , אנגלי בנק של חשבון על משוך שהיה ט ליש 3, 000 של אחד שיק של
טענו הם . ישראלי בנק באמצעות נעשתה הגביה כי , אותו לשלם סירב האנגלי

, השטרלינג לאזור מחוץ הוא הישראלי הבנק ואילו , השטרלינג לאזור טייר שהמושך
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מולכו טר

באזור מגיף יש ולי השטרלינג נאזור נמצא זה ערב* אם : היה .הגעיחבא
מוכרחים היו הם . הקרח נשבר כך . לשם אותו לי תשלט , אדרבה אז , השטרלינג

להכליל האפשרות ;לאםזז*ת היה קל לה0*ותר . הדרכים אחת^פשתי להם לאמץ
, השטרלינג באזור זה כאילו , הכבוש בשמח הישראלי ;הבנק את

הזה ה*ינור או באפשרו* , .הזה השירו??? בעצם. י ;.:;;1:.1:.ס.1;: 1י "■;■.
י 31 בי ה6 י: נ יילפ והאזור תושבי ו שמיי לאלה רק ו אך פיועד , כספים העברת של

, בתלאביב ?שות"השקעה ;ל מנו! י^על "הכסף$*>ז להעביראת רוצה אםיהודי . 1967
א'ינג'י ;נ*'תן*י ;לאי 3זה , ?<*6נגל^ה ^: !0ה2נק> ואו14 ו? ו! על 'עבירה ללאדספקתע^נר הוא

■. . , ,; .)<■; !דר"יהז:ה§;""~>ב">" לחשו*משחבצ*נ '^לעצפו ירשה מכובד !ישראלי קושבשבנק
י. הי;" . ""■ ;: ?■?; רטיי^ל ":: לעשוי/ ק'"יי ל" ? יי/; ■■?"! . יה ■.. £'...■>■;■ י וי^ל■>;< ר .;■■יי ■; ;'
 ■■■■ ■;■. <'■!'? ; : ;; ? ירושלים /77103 ;אםוה : < ■■■ : ■■י..יוי*1 ,יי,.; י ל י:■■■ י ק ! תמיר ש*

. בעיות אין  ברמאללה להשקיע רוצה הוא אם ; מולכו פר
לבנק תפגה ?יכאשר ?יייו*ל*םיל? :6*ל1? לגגי* י: ל.י .■'.;; ! >יג11: '. ;י.?י' * , 

מנצל אינו שלי שהבנק פודה א3י . 'יודע אינני " הסכמה לקבל שלאינג^יה
"י! :חל>ג81יל *זור"ה*ס ^פל גא^6וזשם לי אקלקל ^3י . !£ז.*ת !..ר !0ג £

. ■■:■■. . .... " ■, :י ; י י̂■*■ ?םללפ0י(זאד# ."אגו■?8וד .̂ . .;; ; ;:י)  .<■;; ן■ ט 3 03 ו5י^*ר"אי!.י■■ש

בכתב* ולשאלות והתשובות ואת ;קבל ק31 16י:ע *31י
המטפלים הא^חנו'יגיקשבו"טהמוםדות באוזון שרות אפ ? לעוז! על פ3קש^שת0שבג ה>*יתי

, הבאות השנים בחפשן .3>1לושלים:. לעשו1ן;י אפשר .מה בעצםם שיושבו בירושלים
לעשות ת ו ס נ ל כל קנו ;לי ;או ^<?; ו; ;ש>3 ז השי;ק8י'**!ט כ11* ט ז5?!':£* .לאתי ס *לה33י כל ו' תשנ כדי

מציע אני . בזה המטפלים הגורפים של תכניותיהם ;דעהמה 3 :אם י .הנתיאו;ם אי'ז
חומר יש . הבאות השנים נח*ש תנטרנו מה ?ית תת לעשות ת2מו אתם שגם

פעילותם את ;לע1מכם ''אתםי'*תארים איך ;. , ותב^ון מקר פחלק© גם יש , 5טטיסטי
, ההוצאות מבזזי3ת , בה*ש'השניםבהבאות; ייים ויה1188 ?אפ^ת*קאיים /?ו של^הבנקים
:לנו !יתחסכו; או1יזיה^ גנק*גל ווןעשי>ן?4ל*וים '^©מו?ר :^ג3י:ט; ?ו:פ:9ת; ע?נ:פ*יט^4.■! ת^טפי*1

ל .■■ ■■.. ;; ;ודתנו^י :עב .■של' :יתה1^חה ;יי :0^יכ1 :יאת■..י 'ע^ום^^תגדילוי גזה^פאמץ
; ■' . ■ ; 'י ; ו ",. 4!י '*"' '; . !'י י; ;י1,■ \.!;; ,. ■■,, :■"■;.■ ;יי ; .■": ..ן י" ל;.י י;1'; ., ;; !" י ; :. ;'
..■.: י . .י. יל; :;; ̂:י■"■■";>^ר1 1/ ? י: ̂.י' ר ; ^ר3ןז"ל:כ6 ?דמ % י י: י;■."■:: ;':.; :1,;1■};:: ^ ..̂ ו י ו ק י דיי

* ."/י"/ ::ייייי  ? 0י<..גי ;י.?"ייי :■ :, ; >!י? :י ייי;,■%" י עיי י■יי

. :■. . , '::: ,■... ר*<': 1 ד ? !יף ;יג ?:י ה ;■"!"; :'ית" י ץי>
'1ריו ;? :..יי ;;: גש5לןח 97ב'1; 1! ;י ל^סיי (:!;,!, יולג? .ל4 ^ ג■; ו; ר גי.* ^ ;*ג'1 :; /לי^ד

. 15. 50 בשעה נם^יי^^ה הישיבה

1 י י י , * <. *י^ , י י ' .' י.
' , .י. 'נ",'. 1*י1י "■

.. , <1י , י ? ו י <" י . ' י
; ! : י י {'■ '<' י? * * ' , , 4 , , ( 1 . . , , ■

., ' *  יי ' . 1  , ( 
יי .. ד ? ,

י ! י ו ■ יי יי : ., ■.. <ו ק . ;. רי.1~ " .יי ' יי ו . \ { .י ג. 11 י ג :

/1 ץי י י י / 1 ; ., , ר*' י. /'יי/ י י> ו ' ' ו

ל י ג ה,!.י■* ן;,, ע* ך; רח ז ^ ל *^ ך '#^ יל ^ ך.;■ י 7 ן ו .■' ל. >?"י 2 ?$*ש יוו'^ת ך.*י;י ו ?. ועד ".
/ה., על! 3^^^ ^י!!.^1 מבום*00 לא וזגלקיק */; "<*$ 2 ט^*י .לגגה יוחד

י ;; ינ5 ל י *:ס ^;? ילו^ל^ת? ,^רגלת *ש , 15^ ;■. '';.! * ל הוי: ל^ ? ?11מר*ק ו ח! ■!(:? כיי
,, גך;י;ןי' יירוי^ל"ם ?:ל 9י\זייי>"^י ;^מ.0 0כ !^5יל*יון 2 י /7*? ע* 3 י?ל :;ר11 ?ל151

,י?ה ■. רח^ ר. 7 ^; ! : ? 1 ה ? ^כ''ן^'ז ?!■■< ל י!)!" י;^ל? ";1!י?1ן> ח1^ג ".::*;■ 6י'
, ו; ו !יב ע :■ ר ק ".5?.7 ^ ו' 1 *טי.?.יויויי ה

,. ;ד1לר'ט .יך^בר"^מ ,, י; י ?.' ר1?: תו>ת ל:;:;'זב1 ^ת ם ייל* ק ע י.'; מ אך י"ך^ר, לח*ק'ייר

.ר;יי ; ן 3י'?3י* , יגדגו ,?!ו^ *;< נ1 ^; ■י^31 ;:ט ;ז :ל'; :9 ?י ;'ג1 ע1"1:י .}1לה* ת ג>.!ק*י>*1
^יע1 ^ווי.**" !"%5ג1 /! נ*8^ פייסו'; 1 *>?:י5 גו:? ג( י שם '^'. ^קיב .*^! 5 /:3יית"סוש£5:ג!*

, י'רו^י1.! רה ."מיו קת?ר<* ?^ת*יה ^ה ודע יי'
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