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נוי צבי עונה הללו השאלות כל ^
מדהימה: בפשטות המועצה, מנהל מרק, /

ה שתי בין העבודה חלוקת ,בקביעת
שי גם קובעים וכימאוויר, מרום חברות,

 לדבריו, כלכליים.״ רק לא חברתיים, קולים
 המועצה, מייצגת שאותם הכותנה, מגדלי

 בין העבודה חלוקת צורת על שהחליטו הם
עק בסיס על — לציבורית הפרטית החברה

ל שכח לא נוימרק החברתיים. רונותיהם
 של היפה יחסה את זה, בהקשר גם, ציין

 מרצונה למועצה החזירה כאשר נימאוויר,
מפורסם. מיליון חצי אותו את הטוב

עק שאת העובדה מלבד ויפה, טוב ״הכל
 והמועצה המגדלים של החברתיים רונותיהם

 בישראל,״ המיסים משלם לשלם עלול —
 מנכד כתוצאה אם, ״כי במועצה. מקור הגיב
 יותר, היקרה כעואוויר עם להתקשר נותר,

 — להפסדים והמגדלים המועצה ייכנסו
 של סובסידיות על־ידי אלה הפסדים יכוסו

הדיבו כל — זה מלבד ממשלת־ישראל.
 של מטרתן מה עדיין מסבירים אינם רים
ה לך׳ ואשמור לי ה,שמור העיסקות כל

ללו.״

הגיזבר_______
מתפקידו הושעה

 את שכיסה המדינה, מבקר ו״ח
 כלל ,70—66 לשנים המועצה פעולות (

נוספות. פנינים
 המועצה זכאית כותנה, של כיצואן •

 ממס־נסיעות, ולפטור מטבע־חוץ להקצבת
המוע מנהל לחו״ל. עסקים נסיעות לצורך

מי ללא — כזו נסיעה אירגן נוימרק, צה׳
 — המועצה של הדולרים חשבון ועל סיס

המועצה. עובדת היתר, כאילו לאשתו,
 אין כי נוימרק הסביר להגיב, כשנתבקש

 בחקירת נמצאת שהפרשה מאחר תגובה,
המשטרה.

 המט- אירגון מזכיר רום׳ יצחק גם <•
ל כזו נסיעה לעצמו אירגן בארץ, וויות

 ״עשיתי המועצה. זכויות חשבון על אירופה
 אחרים מנהלים גם כי שראיתי משום זאת
 המועצה,״ מזכויות חוקית לא בצורה נהנו

הסביר.
•  המועצה הישעתה 1970 באוקטובר י

 היה מתפקידו. גרינוולד, יוסף גיזברה, את
 מגעיו בדבר המשטרה חקירת בעקבות זה
 הדברה. חומרי של ספקים עם הגיזבר של

 בעבירה הגיזבר הואשם זו חקירה בעקבות
 מטבע שהפקיד לאחר זר, מטבע תקנות על
ל מקורבים מקורות לדברי בשווייץ. זר

 זו, בהאשמה המשטרה הסתפקה מועצה,
 של החוזים את לאתר הצליחה שלא לאחר

הספקים.

 בשיקול טעות
י מיליון חצי שעלתה

 אש״ל דמי לעובדיה שידמה מועצה ך!
 ל״י 7.50 למשל, כמו, לחוק. בניגוד 1 1

 לגיז־ בלבד, ארבע במקום לארוחת־צהריים,
 דמי- עשר, במקום לחודש, ל״י 25 או בר.

 רכב בעלי בכירים עובדים לעובדים. נסיעה
ה נסיעותיהם על לדווח נדרשו לא צמוד

 שלא השתתפה, המועצה כחוק. פרטיות
עבי על מהקנסות אחוז 50 בתשלום כחוק,

 פרטים ושאר עובדיה. של תעבורה רות
 המועצה של הוצאותיה אלו. כגון קטנים

 ל- הגיעו למשל, ,1968ב־ רכב׳ לאחזקת
ל״י. אלף 190

 180 מחו״ל המועצה קנתה 1968ב־ #
ש התברר מסויים. חומר־הדברה של טון
 היא הבאה בשנה טון. 49ב־ רק צורך היה

 העודף מתוך טון 85מ־ להיפטר הצליחה
מופחתים. במחירים אך — המיותר

ל״י. מיליון כחצי — ההפסד
ש שבועיים, מלפני לעיתונות בהודעתה

המועצה: הגיבה המבקר, לדו״ח התייחסה
ל עיקרי כגורם רואים המועצה ״חברי
ה של המהיר הגידול את נוהליים ליקויים
הת הוא הכותנה ענף את המאפיין מועצה.
 מהריווהיים הוא הענף המתמדת. רחבותו
 משווק האחרונות ובשנים החקלאי, שבמשק

ממשלתית.״ תמיכה בלא את.תוצרתו
פו לפיה המוזרים בעקרונות בהתחשב

 מקום מצידה שיש ספק אץ המועצה, עלת
בכך. להתגאות
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