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מחסור לקראת

קפוא? בבשר
 ניתוק של חמורה סכנה קיימת בעולם, לאחרונה שאירעו התפתחויות בעקבות

לישראל. הקפוא הבשר אספקת
 משטפונות האחרונים בימים סבלה ארגנטינה, ישראל, של ראשית ספקית״בשר

 כמה שתוך לכן יגרום זה אסון״טבע במדינה. מצב־חירום להכרזת שגרמו עזים
שתתאושש. עד בשר, לייצא ארגנטינה תחדל חודשים

ידץ3 שד
 לאחרונה הבחינו בישראל אנשי־כספים

ה הקבלן של העסקית במדיניותו בשינוי
פילץ. אריה מיליונר
 עם בשותפות לבנות פילץ הירבה בעבר

 אז שהיה סולל־בונה, מנכ״ל רכטר, צבי
מפא״י. גיזבר גם

 שי־ את פילץ הפסיק לאחרונה אולם
 עובד זה במקום החל הזה, תוף־הפעולה

כלל. מנכ״ל דוברת, אהרון עם בצוותא
 מניות פילץ רכש חודשים כמה לפני רק

 הפך ל״י, מיליון עשרים בשווי כלל של
 לדוברת הענק. בקונצרן בכיר לשותף בכך
 עקב שזכה מאחר ביותר, נוח זה היה

 של המניות בעלי באגף רציני בגיבוי יכך
החברה.

 בגלל שלה התחייבויות״היצוא כל את ביטלה אורוגוואי, אחר, בשר מקור
- בה. השוררת הפוליטית המתיחות

 תמצא לא אם אירלנד. — אחד במקור למעשה כיום תלוייה ישראל :התוצאה
 ללא — שנה חצי תוך ישראל תיוותר — לדרום־אמריקה, אלטרנטיביים מקורות

קפוא. בשר
 לעומת בשליש, הבשר מחירי להעלאת אלה התפתחויות תגרומנה מקרה, בכל

היום.
 ממדיניותם, לסטות המסחר״התעשייה מישרד פקידי מסרבים זאת למרות

קבוע. ובמחיר ארוך לטווח למדינה בשר שיבטיחו רב״שנתיים, הסכמים על ולחתום
יום. מדי עולים הבשר מחירי שכן כבדים, לנזקים גורם זה סירוב

:מדהים מעשה״חלם לולא הבשר, יבוא מחיר את להוזיל היה ניתן בארץ גם
 בדרכו באשדוד. המרכזי בבית״חקירור לאיחסון המיובא הבשר כל מועבר כיום
 בדיקות שם עובר בנמל, מוצל מישטח על הבשר מונח לבית״הקירור, מהאוניה

וטרינאריות.
 מאשר יותר יום, מדי לבדיקה, לפרוק ניתן לא הסככה, של המוגבל השטח בגלל

טון. 5000 לקלוט מסוגל שבית־הקירור למרות — טון 500 עד 400
 להמתין בשר, טון 3000מ־ פחות לא המביאות אוניות־הקירור, נאלצות כן

חווטרינארים. סככת של הקטן השטח בגלל — בנמל יום 15 עד עשרה
 אלף 15 בנמל, שהייה יום כל עבור האוניות לבעלי משלמת מדינת״ישראל

בלבד. לירות 5000 הוא זאת, לעומת נוספת, סככה מחיר לירות.

 בין הראשונה השותפות זו היתה לא
שות כבר היו השניים :לפילץ דוברת

ישראלום. בחברת־הבנייה פים
 האחרונה השותפות גם זו היתה לא

את פילץ קיבל אלה, בימים :ביניהם
 של בפרוייקט־הענק שווה כשותף כלל

בת״א. שוק-הכרמל של מחדש בנייתו
כתו המפלגות פעילי בין הידוע פילץ,

 מידיו הכרמל בפרוייקט זכה גדול, רם
מיכרז. ללא תל־אביב עיריית ראש של

 .לכנסת הקודמות הבחירות לפני גם
 התחנה־ פרוייקט — שמן בנתח פילץ זכה

החדשה. המרכזית
 להתקרבותו הסיבה דבר, יודעי לדעת .

 של שקרנו העובדה היא לדוברת פילץ של
 ספיר. בעיני מאוד לאחרונה עלתה דוברת
ואי מפא״י, גיזבר יותר איננו כבר רכטר

 שיתוף- של רבה ממידה נהנה דוברת לו
 גם השניים בין ספיר. של מצידו פעולה
 נוהג ושר־האוצר רבה, ידידות שוררת

 המפוארת בדירת־הגג דרך־קבע להתגורר
בהרצליה. השרון במלון דוברת של

 הסוכנות
פרטי כעסק

הד״ שד הממשי הפיחות
1970 בינואר 5 מאז האחרים המטבשח לשמת

 אפריים של במעריב למדורו בניגוד
 מאריכות־ימים הנד,נד, חד־גדיא, קישון,

 הפרק לסיומו השבוע הגיעה מבורכת,
 — אחר קישון של גדיא החד־ של האחרון

קישון. בורים
 גדיא לחד־ בדומה לסיומו, הגיע זה פרק

 של הופעתו לאחר אחת מערכה המקורי,
מלאך־המוות.

 שעשה הגאוני הממציא קישון, בורים
 השימורים בתחום מהמצאותיו מיליונים

חודשים כמה לפני התפרסם והכימיקלים,

קישון מיליונר
האחרון הפרק

 תל־ לכנופיית־נוכלים' קורבן נפל כאשר
 ב־ מיליונים ממנו שהוציאה אביבית,

ואיומי־סחיטה. מזוייפים משחקי־קלפים
 במישפט, נגדם להעיד זכה עוד קישון

 מ־ נפטר מכן לאחר קצרה תקופה אך
התקף־לב.

 היו למישפחתו, שהותיר המיליונים בין
 הכימי המיפעל ממניות אחוז 78 גם

 במניות דומה ואחוז בפרדס־חנה, אי.אר.די.
 מדי ד,מייצאת האנגלית, מדיזוס חברת

 מיליון שמונה בשווי פרי־הדר מוצרי שנה
המחזור. על אחוז עשרה מרוויחה דולר,
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ה בשכנתה, גם במדינת״ישראל, כמו
 על־ העניינים מתנהלים היהודית, סוכנות

 כל ללא בוסים, של מצומצם צוות ידי
מקוב ציבוריים ונוהלים אמיתי פיקוח

 דוגמה הסוכנות נתנה אלה, בימים לים.
הציבור. בכספי מטלפים ן י א כיצד טובה

לאח נזקקה הסוכנות כאשר זה היה
ב מקובל יחסית. גדולה להלוואה רונה
ה אינם שכספיו ציבורי, שגוף הוא, עולם

 ל- פונים מנהליו, של הפרטיים כספים
 רציניים, כספיים ומוסדות בנקים מיספר

 לקבל יוכלו שבהם בתנאים מתעניינים
כזו. הלוואה

 מאוד טוב שם יש היהודית לסוכנות
 השטרות ועל הבינלאומי, ההון בשוק
 מאלה יותר טובים שהם אומרים שלה

ל ישמח רק בנק כל מדינת־ישראל. של
נוחים. ובתנאים כספים, לה הלוות

 גיזבר דולצין, אריה פנה זאת, למרות
 ביקש רוזנבוים, טיבור ד״ר אל הסוכנות,

 הצעות לקבל מבלי ההלוואה את ממנו
אחרים. מבנקים
בנק של בעליו הוא רוזנבוים טיבור

 כי בעבר נטען שעליו בשווייץ, אי.סי.בי.
 של כספם להלבנת כצינור משמש הוא

לנסקי. ומאיר האמריקאית המאפיה
בעצמו הוא :נוסף יתרון לו יש וכן
 הגוף — הסוכנות של ועדת־הכספים חבר

דולצין. על לפחות, תיאורטית המפקח,
 הקונגרס גיזבר גם הוא טיבור כמו-כן,

הסוכנות. של גוף־תאום העולמי, היהודי

 15 מכר חודשים מיספר שלפני טיבור,
 הבנקים לקבוצת שלו הבנק ממניות אחוז

ל סידר הסאן־בנק, הנודעת הגרמניים
 בסך המבוקשת, ההלוואה את סוכנות
 הון־ מרוויח כשהוא דולר, מיליון עשרים

העיסקה. על עתק
הי בשל זו להלוואה נזקקה הסוכנות

 העולם מיהדות התרומות זרם דלדלות
 קרן בגלל נגרמה זו הידלדלות לאחרונה.

ה את לתוכה שספגה המפורסמת, ספיר
לסוכנות. הולכים היא, לולא שהיו, כספים

 גם — ההלוואה בפרשת הכפול הפסול
 מאיש קבלתה גם מיכרז, ללא קבלתה

מעו היה — המקבל בגוף היושב פנימי
 אולם מתוקנת. מדינה בכל שערורייה רר

ש להניח יש בסוכנות, וביחוד בישראל,
מכך. יתרגש לא איש

המ שבסוכנות, היא המפורסמות מן
 מיליון 700 בסך תרומות שנה מדי קבלת
העו ברחבי מיליארדים ומגלגלת דולר

ה על ממש של פיקוח כל אין — לם
 המצומצם. המנהלים קומץ על-ידי נעשה
 הסוכנות מבקר שנח 15 לפני העז מאז

ברצי לתפקידו להתייחס שמוראק הד״ר
 איש טרח לא — הודח וכתוצאה נות,

המנהלים. במעשי להתעניין מירושיו
 איש פינקוס, אריה היו״ר, :התוצאה

 — גח״ל איש דולצין, והגיזבר מפא״י,
מלא. מחופש״פעולה נהנים
 פינחס שר״האוצר גם נהנה איתם יחד
 לגילגול ביקורת היעדר המנצל ספיר,

ממ בביקורת עומדות היו שלא עיסקות,
הסוכנות. דרך לכתית,

רוזנגוים וגנקאי דולצ׳ין גיזכר
7 נועדו אס בלתי יחדיו, שניים היישבו

 בני חיו בחברה האחרים השותפים
 יגלום, רעיה של קרוביה יגלום, מישפחת

העולמית. ויצו נשיאת
 קישון של מניותיו נמכרו אלה בימים

 הקיץ ובכך גת, לקיבוץ המישפחה על־ידי
קישון. של חייו מיפעל על הקץ

 ייצור בענף בעבר עסק לא גת קיבוץ
עכ בכך להתחיל עומד הדרים, שימורי

 גן־שמואל, מקיבוץ רכש זו, למטרה שיו.
 לשם מיוחד קדייצור בענף, ותיק שהוא

כך.

 מרחמת־אחים
בקואופוטיב..ון

 בקואופ- השקט שרר האחרונה, בשנה
 יוסף בראשות השולט, הגוש דן. ראטיב

 על-ידי יריביו כל את השקיט הורביץ,
חב 15 לכל : וכיבודים מישרות חלוקת

 תעסוקה נמצאה דן הנהלת רי
הנהלתית.
 ומילחמת- השקט, הופר אלה, בימים
חו שלושה בעוד :התחדשה האחים

 דן, להנהלת הבחירות תיערכנה דשים
פני בחירות לאחרונה נערכו ולקראתן

נב אלו בבחירות השלטת. בסיעה מיות
 חברי 15 אותם מוחץ, ברוב מחדש, חרו

 הסיעה מועמדי שיהיו והם ההנהלה,
הכלליות. בבחירות הקואופרטיב להנהלת

הת הפנימיות הבחירות לקראת כבר
 שהפיצה מיסתורית, אופוזיציה ארגנה
 חבר נגד ובעיקר ההנהלה, נגד כרוזים

 שבמקום הכרוזים, ירדני. חיים ההנהלה
 ת״א, ,39355 בת.ד. הסתפקו חתימה,

שדו למרות החברים. בין תסיסה עוררו
 וטען בביטול, הגיב שני אהרון דן, בר
 תיבת״ עם להתווכח מוכן ״אינו כי

דואר.״


