
 הכותנה ענף של המיליונים רווחי אל נמשכים חרקוים שהם מזיקוים ר?ו לא ^
הטובות הכותנה בחלהות מכלות מוזרות ועיסתות. ביזיונות ¥
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המוונהי עסק■ ים מחנהו ניצד
 יחדיו, גדולות. וחוות משקים רובם — בישראל ישנם כותנה מגדלי 350כ־

 חגיע האחרונות, בשנים העולמי. הכותנה ייצור מכלל אחוז 0.3כ״ מייצרים הם
 מחזור לעומת מייצאים. גם החלו המקומית, התיצרוכת לסיפוק בישראל המגדלים

 כש־ ל״י, מליון למאתיים 1969־3 המחזור הגיע ,1964־3 ל״י מליון כחמישים של
דולר. מיליון וחצי בששה מסתכם הייצוא
 ״המועצה הנקרא גוף באמצעות המגדלים מבצעים והמימון השיווק פעולות כל את
 משרד מנכ״ל הוא המועצה של המנהלים מועצת יו״ר כותנה״. ושיווק לייצור

נוימרק. צבי המנהל, על-ידי מתנהלת השוטפת פעילותה אולם החקלאות,
 בשנים המועצה לפעולות המתייחס מבקר־המדינה דו״ח פורסם אלו בימים

 רק לא להילחם המגדלים שעל מהמסקנה, להימנע יכול אינו המנתחו, .66—70
 הפורחים והייצוא השיווק שעסקי אחר, מסוג במזיקים גם אלא — ומזיקים בחרקים

עשיר. כשדה־צייד לגביהם, נתגלו, הענף של

* ת ך נ  ו־ לייצור המועצה זכתה 1967 ש
תנה שיווק  העשוייה קטנה, להפתעה כו

 בארץ אחר מיפעל כל של קינאתו לעורר
 מיליון כחצי במתנה קיבלה היא ובעולם:

ל״י.
 כימאוויר, חברת לה העניקה המתנה את

וה חקלאי, בריסוס המתמחה חברת־טיים
 כך, סתם המועצה. בשביל בעיקר עובדת

לע חייבת שהיתר, מבלי אחד, בהיר ביום
ה את והעניקה כימאוויר קמה זאת, שות

למועצה. היקרה מחנה

 הפסיד האוצר
מיליון רבע

ז מה ךי
 בשיניים נלחמים בו העסקים, בעולם /

 נראה לירה, כל להרוויח כדי ובציפורניים
ביותר. תמוה זה צעד

 חיים מסביר המעורבים. לצדדים לא אך
 נימאוויר: מנהל אופק,

 היינו אם רווחים. מחפשים לא ״אנחנו
ל צריכים היינו רווחים, אצלנו משאירים

 כימי של שרווחיה מאחר מם.״ 570״/ שלם
 למען מעבודתה כתוצאה בעיקר נוצרו אוויר

 רווחים לה להחזיר כן אם החליטה המועצה,
 לשלי לשלם הצורך מן נמנעה בכך, אלה.

 מיליון מרבע למעלה מס־ההכנסה טונות
ל״י.

מיליון חצי
המועצה בידי

ס

ה בידי נשארו הל״י ׳מיליון צי ך■
חיל היא 1968וב־ שנה, במשך מועצה | ן

הכותנה. למגדלי בחזרה אותם קה
 את לקבל האוצר זכה לא מכך, כתוצאה

ש ייתכן .1967ב־ המיליון חצי על המם

 תרססנה. שהן דונם כל עבור ל״י 1.05 אלו
 ל־ רק — לנימאוויר שילמה זאת, למרות

 כל עבור יותר אגורות עשר — כימאוויר
דונם.
המחיר במקום התרגיל: נישנה 1965ב־

ש המגדלים, מידי — 1568ב־ אותו קיבל
ם כמובן, בתנאי לידיהם. עבר הסכום  שה

ב הפסדים הראו ולא במם, חייבים היו
שנה. אותה

 לכאן, נדיבות
לשם נדיבות

•־י

המנהל
כימ זכתה ליבה, נדיבות מורת ך*

ה של מצידה הדדית לנדיבות אוויר 4 ו
מועצה.

 שדות־הכותנה ריסוס את מבצעת המועצה
 כימאוויר — חברות שתי באמצעות .בארץ

 ההתיישבות בבעלות היא כימאוויר ומרום.
 פרטית. חברה היא מרום העובדת,

לחברות תשלם כי המועצה קבעה 1968ב־

ש עד ל״י, 1.30 לכימאוויר ששילמו תי
המדינה.״ מבקר דו״ח את ראיתי
 אגרון דן סירב זאת כך? על דעתו מה
לומר.

 שילמה למה המועצה? זאת עשתה למה
לשלם? חייבת היתה מאשר יותר

עובדה: ועוד
הצעו את וכימאוויר מרום הגישו כאשר

 מרום של שהצעתה התברר ,1969ל־ תיהן
 אלף 150 עד 82ב־ כימאוויר של מזו זולה
 עובדה אולם השטחים). לגודל (בהתאם ל״י

 של הצעתה לקבלת הביאה לא זו פעוטה
מרום.

למה?

פיצויים
מוזרים

״המו מנהל נוימרק, צבי
ה״, ושיווק לייצור עצה תנ כו

ה הליקויים את אשר תי לו  הדו״ח, חשף בפעו
חקירה. לגביו מתנהלת לכך בנוסף ואשר

ה שילמה לדונם, ל״י 1.20 של שקבעה,
 ל״י. 1.30 לכימאוויר מועצה

 השיב הזה, העולם כתב לשאלת בחשובה
 מרום: מנהל אגרון, דן

 ,1969ל־ הכותנה ריסוס להסדר ״בהצעתה
ידע־ לא ל״י. 1.20 של מחיר המועצה קבעה

נ עובדה עוד ף
 חשבון למועצה כימאוויר הגישה 1969ב־ 1

 לפי ,1968 עבור לה, המגיעים פיצויים על
 המועצה גילתה שוב דונם. לכל אגירות 90

 לירה לפי — החשבון את שילמה נדיבות,
 משביקשה יותר אגורות עשר דונם: לכל

 434ל־ הגיע הכולל הסכום עצמה. כימאוויר
ל״י. אלף

 ״לא שלו: בדו״ח המדינה מבקר קובע
החש תוקן מה שום על .לקבוע היה ניתן
 הפיצויים.״ שיעור והועלה בון

 שלמעשה העובדה, על כבר לדבר שלא
פי לשלם כלל חייבת המועצה היתר, לא

 שום לה היה שלא מאחר — אלו צויים
 היא יותר מאוחר רק כימאוויר. עם חוזה

)32 בעמוד (המשך

במזיקים הלוחמים
 למען עובדות מתחרות חברות־טייס שתי כותנה״. ושיווק לייצור

הן בעוד אולם ו״סרום״. ״כימאוויר״ : המועצה תי של שפעולו

 נתגלו בשדות־הכותנה, המזיקים את לחסל נועדו אלו חברות
ת כמה ת מהעיסקו  בהקשר דווקא — המועצה של ביותר המוזרו

 ספקים לבחור נוהגת המועצה כי שהתגלה לאחר זה היה אליהן.
חברתיים.״ ל״שיקוליס בהתאם אלא — הזולה ההצעה לפי לא
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