
חב של ההוצאות חשבון הוא ״מה .3
 הסוכנות של האמריקאית ההנהלה רי

היהודית?
היהו -הסוכנות כי הצהיר פינקוס ״מר

 מיש- ליישוב דולר אלף 35 מוציאה דית
 בישראל. מברית־המועצות עולים פחת

 כזה שסכום המשפחות של רשימה בקשו
למענם!״ הוצא באמת
הגי הסוכנות דובר הצהרת עצם על

 הג׳ו־ למערכת במכתב רוזמרין הד״ר בה
 המלכה של ״משכורתה :כרוניקל איש

 משפחת בני של והכנסותיהם !,(הבריטית
 מדוע לציבור. הגלוי נושא הם המלוכה
 באשר חלחלה היהודית הסוכנות מביעה

 ולחשבון למשכורתו הנוגעות לחקירות
 כי האשמותי ז... פינקום אריה של ההוצאות
ציבו קרנות מבזבזת היהודית הסוכנות

 אלא שמועות, על מבוססת אינה ריות
 שנה מדי מוציאה הסוכנות כי העובדה על

 כל להם שאין מטרות על מיליונים הרבה
״ לקליטת קשר ה... לי ע

היהודי? לעם פינקום עולה באמת כמה
 לעיני להציג מוכנה היהודית הסוכנות

 היושב־ראש של המשכורת לוקש את כל
 הלוקש, לפי פינקום, של משכורתו שלה.
 ממשלת שרי משכורות עם לחלוטין זהה

 חשבון את לחודש). ל״י 2576.51( ישראל
הסוכ אין ולישכתו, פינקום של ההוצאות

 משום אנשיה, לטענת ברבים, מפרסמת נות
 לפיר־ מוסרת אינה ממשלת־ישראל שגם
שריה. של ההוצאות חשבונות את סוס

 מקבל פינקוס אריה אין אפילו אולם
תש בכיר, פקיד כל כמו לשולחן, מתחת
מו שאינם משכורתו, על נוספים לומים
 ניתן הרי שלו, המשכורת בלוקש פיעים
 לתקציב גורם שהוא ההוצאות על ללמוד

 מארבע הספר פרשת על־פי הסוכנות,
רוחות.

ס הגברת  פיגקו
חרה ת בתג״ך מ

 הש- מחקר עורך מישהו היה ידו **
 כי מגלה שהיה ייתכן מדוייק, וואתי ^

 אחרי היהודי, בעם ביותר הנפוץ הספר
ש העותקים מיספר לפי (לפחות התנ״ך
 חסיה של סיפרה אלא אינו ממנו) הודפסו
 רוחות. מארבע פינקוס,

 לכל חשוב, ספר הוא רוחות מארבע .
ה עליית סיפור את מספר הוא הדיעות.

האחרונות. לשנים ועד מראשיתו נוער
הוד פינקום חסיה של שמסיפרה אלא

 הילדים מיספר מאשר עותקים יותר פסו
 שנוח בכל הנוער עליית העלתה אשר

 הוצאת הוציאה בארצות־הברית קיומה.
היהו הסוכנות של ספרים הוצאת הרצל,

 אחד ספר בממוצע המוציאח־לאור דית,
מהדו שלוש מאשר פחות לא בשנתיים,

 הגברת של מסיפרה האנגלית בשפה רות
 הודעת לפי הודפסו, בסך־הכל פינקוס.

 ב־ טפסים אלף 11 עצמה, פינקום חסיד,
ארצות־הברית.

 שפת רק היתה האנגלית השפה אולם
בגר גם הודפס הספר הספר. של המקור
להע קשה ושבדית. עברית צרפתית, מנית,

 הספרים של המדוייק המיספר את ריך
 לאמוד אפשר אבל השפות, בכל שהודפסו

בל שבשבדיה העובדה לפי המיספר את
ה של עותקים אלף 30כ־ הודפסו בד

כמובן. היהודית, הסוכנות חשבון על ספר,
 בסד־הכל הודפסו ההערכות אחת לפי

 ממאתיים יותר האחרונות -השנים במרוצת
הזה. החשוב הספר של עותקים אלף

 רעייתו פינקום, חסיד, הגברת היתד, אילו
 שכר מקבלת הסוכנות, יושב־ראש של

 היתה היא מסיפרה, עותק מכל סופרים
 מאשימים שהיו כאלה ודאי והיו מתעשרת

 אלא בשחיתות. הסוכנות יושב־ראש את
 סוציולוגית פינקוס, חסיד, כך. זד, שאין

 החמישים שנות בסוף ערכה במיקצועה,
 יו״נסקו. במיסגרת הנוער עליית על מחקר

 שפנתה הרצל הוצאת זו היתד, לדבריה,
 את לפרסם רשות ממנה וביקשה אליה

 -הגברת תקבל ההסכם לפי כספר. המחקר
 ספר כל של ממחירו סג0!״/ רק פינקום
 כיוון בארצות־הברית. דולר 6.5 — שיימכר

 של הרוכשת היתה היהודית שהסוכנות
הכ מהדורותיו. שלוש כל אזלו הספר,

 זה מספר פינקוס הגברת של נסותיה
 זאת לעומת דולרים. אלפי בכמה הסתכמו

 מקבלת ואינה תמלוגיד, על ויתרה היא
שהוד העותקים רבבות מכל אחת אגורה

אחרות. בשפות מסיפרה פסו
 להערכה. ראוי מעשה הדיעות לכל זהו,

מע ללא נשארת עדיין אחת ששאלה אלא
מו היהודית הסוכנות היתד, האם נה:

 ספר -הדפסת על דולרים אלפי מאות ציאה
 רעייתו המחברת היתד, אילוליא זה, חשוב

הסוכנות? יושב־ראש של

תאבד מדוע ה

הירושלמי הקבלן
המלט נגדל ואשים יקצץ עמית

ד י ס? דו פו טרי
שהת הירושלמי הקבלן טריפום, דויד

 עשה ,30 בגיל שעבר, בשבוע בירייה אבד
בעסקים. כישלון בגלל זאת

 במיש־ שלו הקאריירה את החל טריפוס
 בכירה קצונה לדרגת הגיע ישראל, טרת

 בסוף למקום, ממקום עבר הוא בחיפה.
 סניף מנכ״ל והתמנה מהמישטרה, פרש
בירושלים. רסקו

הס שרסקו עד זה בתפקידו שימש הוא
 מונה ז״ל קרוא וישראל בהפסדים, תבכה

שי ברסקו הנהיג קרוא החברה. כמנכ״ל
לפרוש. נאלץ וטריפוס דרסטיים, נויים

כקב בנייה בעסקי לעסוק אז החל הוא
 אחת משפחתו, של ההון בעזרת עצמאי, לן

בירושלים. הידועות
מסי עליו, פסחה בבנייה הגאות אולם

 וחובות בקשיים הסתבך והוא שונות, בות
משפחתו. לעזרת שוב פנה לו, בצר כבדים.
 וכאדם הפעם, נושע, לא משם גם אולם

 בחייו לשלם בחר וכבוד, עקרונות בעל
כישלונותיו. מחיר את

 לבצע עומד עמית מאיר כור מנכ׳׳ל
וה המלט בענפי סיטוני ראשים קיצוץ

אירגונו. של צמיגים
 אצל כור שהזמינה מיוחדות חקירות

בשע מוקד, הפרטית החקירות חברת
חגו כי העלתה במלט, המחסור רוריית

 מיפי של תיכנון חוסר הוא העיקרי רם
 כור של בבעלותם שהוא נשר, המלט על

המרכזית. והחברה
מו בעוד הוזהרו נשר ראשי כי מסתבר

לאספ דאגו לא זאת למרות אולם — עד
מלט. של נאותה קה

 אר־ זאב הוא נשר בהנהלת כור נציג
 עתה, מזמן. עמית מסוכסך עימו דינסט,
 אר- על לביזיון האחריות תוטל נראה,

בכיסאו. על״כך ישלם והוא דינסט,
 את הביאו המלט בנושא נשר מחדלי
 הקמת את למסור להחלטה הממשלה

ל הארץ בדרום למלט החדש המיפעל
 נשר מידי המונופול הוצאת אחרת. חברה
חמורה. בצורה ברווחיותה תפגע
 צפויים אליאנס הצמיגים במיפעל גם

 יוסף שם משמש כיום חדשים. סדרים
עמית מנכ״לבקרוב לפרוש צריך טייכר כנשיא. טייכר

גדול נויאטוא

 סגנו, הוא הטבעי וממלא-מקומו לפנסיה,
רענן. יוסף ת סחסור שוב לט1ז 9 בסוללו

י*
גאון ״תדיראך איש

חוסר־אונים

הוד ס.. ג
דיזנגוו
בעלים החליף

 נמכר באבן־גבירול רוול שקפה לאחר
 גם בעלים עתה החליף דיסקונט, לבנק
דיזנגוף. ברחוב יותר, המפורסם אחיו

שו שני על־ידי הוקם המקורי רוול
 את שיסדו וואלאר, רוזנברג בשם תפים

.1937 בשנת כקונדיטוריה הקפה
למו סניף פתחו שנים, כמה לאחר

 לאחר אחד־העם.—שיינקין בפינת סד
 וולר :העסק התפצל נוספות, שנים כמה

 לאולמי אותו הפך שיינקין, בסניף נשאר
שו קיבל בדיזנגוף, נשאר רוזנברג תכלת.
 — ווייס קצנגולד בשם חדשים תפים

לשעבר. דן נהגי שניהם
 שני מעורים זה, עברם למרות אולם,

 אחיו עם בשותפות וייס, בענף. השותפים
 הדי- ורד קפה בעלי היו קצנגולד, של

 את וייס מכר מה זמן לפני זנגופי.
 שולטת שעתה כך לקצנגולד, בורד חלקו

 מבתי״הקפה ניכר בחלק קצנגולד משפחת
דיזנגוף. של

ה ובתי״הקפה מהמסעדות כמה אגב,
לשע דן לנהגי שייכים בתל־אביב ידועים

ב קצנגולד, של השלישי השותף גם בר.
 לא מה, משום לשעבר. דן נחג הוא ורד

לבראנג׳ה. אגד נהגי נמשכים

סו של בקו־הייצור תקלה אירעה שוב
 ורבבות תדיראן, במיפעל וולט 9 ללות
 אחר חשמלי וציוד טרנזיסטורים בעלי
 את להפעיל יכולים אינם כי בזעם גילו

מכשיריהם.
 אלו סוללות בייצור החלה תדיראן

מת מחסור שורר ומאז — כשנה לפני
 לספק מסוגלת אינה החברה בהן. מיד
המכי מחלקת ומנהל השוק, צרכי את
 חסר־או־ ניצב גאון, בנימין שלה, רות
והמשווקים. הקונים של זעמם נוכח נים

 היא זו בפרשה האמיתית השערורייה
ב סוללות של יבוא מונעת שתדיראן
 לחצים הפעילה החברה סבירים. מחירים

 וזה — והתעשייה המסחר מישרד על
 היפאניות לסוללות מינימום מחירי קבע

ש יפנית סוללה למשל, כך המיובאות.
 — היותר לכל אגורות 13 הוא מחירה
 רק ומעלה, אגורות 70ב־ בישראל נמכרת

 של קו״הייצור-שאינו״מייצר על להגן כדי
תדיראן.

סולל־בונה׳
נכסים מוכרת

 נכסים מוכרת החלה סולל־בונה חברת
 היא אלה בימים מסחרר. בקצב לאחרונה

 מכירת על מתקדם משא-ומתן מנהלת
הרחו בפינת דונם, 4.5 בן שלה, מגרש

 בתל-אביב. אדם־הכהן—ארלוזורוב בות
 הנוער־ של סניף כיום נמצא המגרש על

מיל״ תשעה במחיר מוערך והשטח העובד,
 עם ביחד בונה סולל מכרה שבוע לפני

וקבו סהר, חברת פילץ, אריה שותפיה
ב בית־סהר פרוייקט את פראדיס, צת

מש לקבוצת בתל-אביב, בן-יהודח רחוב
פרסית. קיעים

 12.5 חיה המכירה של המשוער המחיר
 מאושרת תוכנית וכלל לירות, מיליון

שהמש לוודאי קרוב אולם לבית״מלון.
 מיש״ שם לבנות יבקשו החדשים קיעים
זה. במקום רדים,

ר ט פ ת ה
..דפר״ מופ״ד

 הגיש נאמן, גדעון דבר, עיתון מנכ״ל
יצ ההסתדרות למזכ״ל התפטרות מיכתב

 העובדים חברת ולמזכיר בךאהרון חק
ידלין. אשר

 איומי לו שקדמו — זה למיכתב הסיבה
 של המצטברים ההפסדים רבים: התפטרות

 נראה לירות. מיליון 23ל־ המגיעים דבר,
 סיכוי כל שאין למסקנה הגיע נאמן כי

המסקנות. את הסיק אי־פעם, החוב לחיסול

 פיקוחו את להגביר רוצה עמית אולם
 — לעמית נודע כשנח לפני אליאנס. על

 ב- החמור המשבר על * עיתונאי מפי
 בשליש החזיקה שכור למרות אליאנס.
 מה מושג לה היה לא אליאנס, ממניות

חב בשתי דומה חוסר-פיקוח שם. קורה
 גרמו ואוטוקרס, תדיראן אחרות, רות

 אולטימטיבית דרישה להציג לעמית
 המנהלים. מועצת יו״ר תפקיד את לקבל

ל עמית זכה וכך — מולאה הדרישה
בחברות. במתרחש שליטה
 דומה תפקיד לקבל עמית רוצה עתה

 לשנות יש כך לשם אולם באליאנס, גם
החברה. מיבנה את

 גדולות חבילות כור קנתה לאחרונה,
 להגיע כדי בארה״ב, אליאנס מניות של

שיו חפיתרון בחברה. מכרעת להשפעה
 שתתקיים הקרובה הכללית לאסיפה צע

מי למנכ״ל, רענן יוסף מינוי :בספטמבר
המנהלים. מועצת ליו״ר עמית נוי

 יוכלו המעולה האירי הבשר חובבי
 יחלו כאשר סיפוקם, על שוב לבוא בקרוב
 של בקצב משלוחי-בשר מאירלנד להגיע

לחודש. טון 600
 על חתם והתעשייה המיסחר מישרד

 למכור שנאותו איריים, ספקים עם חוזים
מיק צירוף בגלל לישראל, סחורתם את
 עודפים עם אותם שהשאיר מיוחד רים

יש הקדמיים. הפרה חלקי של רבים
 רק מייבאת כשרות, בעיות בגלל ראל,

הפרה. של קדמיים חלקים
ב חטובים כאחד נחשב האירי הבשר

 שומן אחוזי מכיל שהוא למרות עולם,
האי הספקים אולם יחסית. גבוהים

 בתנאים לישראל לשווקו מסרבים ריים
בישראל. הדתית הכפייה לחם שמציגה

 את תנאה ..נוו״
!!,וזיל 4־נ ״מקורות״

מקו לחברת כור קונצרן בין הבוררות
בהת באיחורים אשם מי בשאלה רות,
 לאשקלון, מאילת הענק נפט צינור קנת

הסתיימה.
 ארנון, יעקב ד״ר היה המקורי הבורר

 שהשאלה נראה אולם האוצר. מנכ״ל
הח בעצמו ושר־האוצר מדי, עדינה היתה

ארנון. את ליף
ל לשלם כור על :ספיר של פסק־דינו

 העבודה היקף לירות. מיליון 4כ־ מקורות
 לירות, מיליון 50כ־ היה ביצעה שכור

 סך על היתה מכור מקורות של והתביעה
מיליון. שבעד.

_ 4ד .____________________________

זה. מדור עורך

ר שוב ש אירי ב


