
במדינה
עסקים

יגן מי
הקטן? המשקיע על

ב שהצליחו, ישראלים מאותם אתה אם
 אלפי כמה לחסוך עבודתם, שנות מרוצת
לע מד, הבעית־.: וודאי, לך מוכרת לירות,

 — בביטחון להשקיעו איך הכסף? עם שות
רווחים? זאת עם יחד ושיישא
ה בשנים הפופולאריים, הפיתרונות אחד

חו על־ידי חלקות, רכישת היתד, אחרונות,
 שנוהלו גדולים, במטעי־פרי קטנים, סכים

 נחשפת, אלו בימים אולם מומחים. על־ידי
 העשוייה עגומה פרשה דימונה, ליד במטע

הארץ. ברחבי חוסך כל להדאיג
 ל־ התחיל הסיפור רווח. אחח 120

 חבר אושטושינסקי, דויד שנים. ארבע לפני
מרו קשרים ובעל העבודה בתנועת ותיק
 לרכוש, הצליח האיכרים, בהתאחדות בים

 שטח יהל מרדכי בשם ידיד עם בשיתוף
 ושקדים זיתים. מטעי דונם 600 של נכבד
100 הרכישה: מחיר הקרן־ק״מת. מתי
ל״י. אלף

 יחידות־ 56ל־ השטח את חילקו השניים
 קטנים, חוסכים 40ל־ מכרו אותן מישנה,
ה ואיזור תקווה פתח תל־אביב, תושבי

 לחסכונותיהם. נאותה השקעה שביקשו נגב,
 ששני כך ל״י, 4,000 היה החלקה מחיר

השק על ל״י, אלף 124 הרוויחו המייסדים
 רווח ל״י. אלף 100 של המקורית עתם
 שהימים בהתחשב סביר, אך אולי, צנוע
הגדול. המיתון ימי היו

 התארגנו המשקיעים •כאדשים. פרי
 לראות ציפו רותם, בשם חקלאית באגודה

 ציפייה, שנות ארבע לאחר מהשקעתם. פרי
מאוד: מריר הפרי כיום נראה

 ל״י, אלף 180 לסך הגיעו גרעונותיהם
 אלף 400כ־ הוא המטע של שערכו ולמרות

מגו חוב לפרוע מסוגלת האגודה אין ל״י,
ה התוצאה: ל״י. אלף 54 של יחסית חך

 כדי פומבית, במכירה להימכר עלול מטע
החוב. את לפרוע
נו פרטים היחידי. הביזיון זה היה לא

ספים:
 למנהל ההנהלה מכרה מסויימת תקופה #

 הזיתים. יבול כל את המטע של המיקצועי
 הזיתים, את לקחת שהסכים כך על בתמורה

 במתנה — השקדים את גם האיש קיבל
כמעט.
• יבו את רותם מכרה אחר במיקוד. י

ב קיבלה אך ל״י, אלף 120 במחיר לה
 כל ללא — ל׳׳י אלף 80 רק זאת, מקום
ברורה. סיבה
 התייבשו מספקת, לא השקאה עקב #

זיתים. שתילי אלף 12ו־ שקדים, דונם 60
 ה״ הפך שכיום כך לירי הגיעה ההזנחה

ה שבטי של לעדריהם לשדידמירעה מטע
דימונה. בסביבת המתגוררים בדואים

 לדרגת להגיע כדי מוזרים. רינונים
 בחוסר־כישרון צורך יש זו מעין ההזנחה

 של המטע דווקא זכה כיצד יוצא־מן־הכלל.
כזה? במינו מיוחד לניהול רותם אגודת

 בפעולה שנקט המשקיעים, אחד לדברי
 — רכושו להצלת ,12 השעה לפני דקה

 חוסר־כישרון, לא כאן שיש מאוד ייתכן
 שינער, אהוד טען גדול. כישרון דודקא אלא
 שהפיץ במכתב־אזעקר, עומר, מושב חבר
המשקיעים: חבריו בין

 מופקר, ל״י אלף 400כ־ השווה ״רכוש
ל בניגוד חובבנית, בצורה מנוהל מוזנח,
 אם רב, בהגיון דווקא אולי או — הגיון
 המתהלכים.״ לרינונים אוזן מטים

 רינונים? אילו רווח. למטרת הרם
 הקמת מאז כי העובדה על מצביע שינער
 המטע נרשם לא שנים, ארבע לפני רותם,

עו מקרקעי־ישראל. במינהל בעליו שם על
 הבעלים קיבלו שנים בארבע נוספת: בדה
בודד. מאזן רק

 ה־ היא לדבריו, המכרעת, העובדה אולם
 לרשות הלקוייה: ההשקאה של מיסתורין

 מוגבלת, בלתי מים כמות עומדת המטע
ש הוא, שואל קרה, כיצד אפסי. במחיר

 השקאה עקב המטע נהרס אלו בתנאים
לקוייה?

 והיא — יותר חמורה שבפיו התשובה
 יימכר אכן אם שהוזכרו: ברינונים קשורה
 הזעיר החוב בגלל פומבית במכירה המטע
 לכל ברור — משלמת ההנהלה אין אותו

מ נמוך יותר הרבה במחיר מכר1״ שהוא
הירוד. מצבו בגלל הריאלי, מחירו

 עליו ירוויח אותו, שיקנה מישהו אותו
תועפות• הון

״ נ1פ 1ו

...
. .  והבנו, עתידנו על רבות חשבנו השחרור לפני עוד .
 כלכלית מבחינה להתבסס נוכל לא השכלה ל׳א כי

וחברתית.
 מכללת באמצעות השלמנו, השרות סיום עם מיד

 ולאחר הבגרות בחינות את ככתם, להשכלה ת״א
 ״שלו״. המקצוע את לו בחר מאתנו אחד כל מכן
 בקורס בחרתי ואני חשבונות, בהנהלת השתלם רמי

כללי. לביטוח
 והדרכתם לעזרתם תודות בהצלחה עברנו הקורסים את
 להשכלה ת״א מכללת של המעולים מוריה של

ב, ת כ באמצ בבית נעשה שהלמוד לכך, תודות וכן כ
 !זמן הגבלת וללא לנו הנוחות בשעות הדואר, עות

ם, כיו  למוצרי גדול במפעל חשבונות מנהל רמי ...
ביטוח! כסוכן יפה מצליח אני ואף עור,

!והכלכלי החברתי מעמדך אתה גם קדם
 בביתך, ללמוד לך מאפשרת בכתב להשכלה ת״א מכללת
וטרדות! הפרעות כל ללא החופשי, בזמנך

 צוות כשלרשותך הדואר, באמצעות משתלם מקצוע למד
 עד זמן הגבלת ללא בך יטפל אשר מעולה, מורים
מוכן. שתהיה

 מינהל מוקדמות, בגרות, ביניהם: קורסים, 40 לבחירתך
 ציור שמושית, גרפיקה ומספרי, מכירות ניהול עסקים,
 ויחסי פרסום למתחילים, אנגלית במינהל, מיכון אופנה,
 מכירות קורספונדנציה, כללי, ביטוח עתונאות, צבור,

שיפור עברית חשבונות, הנהלת חשמלאות, ושיוזק,
ועוד. ערבית הלשון

!מצדך התחייבות ללא בדאר חנם פרוספקט דרוש
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לנם״ אישון - ״גרוזובסקי
 5 שניאור רחוב תל־אביב,

.55029 טל.

9-17 קבלח שעות
 הסברה חוברות לשלוח נשמח

בקשה. לסי

 לנהיגה בית־ספר
באוטובוסים

דקות 25 בן לשעור ל״י 10 רק
מהשני). (החל מבחן ל״י 50

תל־אביב. ,50430 טלפון
 .46 הכובשים רח׳ פינת ,19 נחמיה רה׳

הכרמל. שוק ע״י

מכון
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 חפגוזה ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותסביכים

 ,44 ג׳ורג׳ המלך 4ת״ז
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :סלפון חיפה,

1720 הזח העולם


