
והגידה
בים־המחת נשאר שחר אריה

ה ים־המלח מיפעלי מנכ׳׳ל ט שחר ארי ת החלי פי  כמנכ״ל בתפקידו להישאר סו
 שחר אלוף. בדרגת במטב״ל, אג״א כראש לשמש ההצעה את לקבל ולא המיפעלים,

ר היה ה הנוכחי, אג״א ראש את להחליף אמו קיין. נחמי

ם אחד הוא שחר  בשעתו הבריא הוא הישראלי. במשק ביותר המוכשרים המנהלי
סה ואחר כבדים, בהפסדים שרויה שהיתה תובלה, מיפעלי את ת לנהל ני  מפעלי א

ן אוטוקרס,  ים־המלח, מיפעלי את לידיו קיבל כאשר שם. קורה מה כשגילה פרש א
 ועליות־מחירים נבון לניהול תודות מאי, לירות. מיליוני עשרות החברה הפסדי היו

לשנה. לירות מיליון 50כ־ מרויח המיפעל בחו״ל,

ת ת — הקרוב לעתיד שחר של התוכניות אח ס ט  המיפעל, אל ים־המלח עובדי ה
ם להסיעם במקום בוסי טו  התלול הכביש בגלל ודימונה. בערד ממקומות״מגוריחם באו
מן כאשר כשעתיים, באוטובוס הדרך אורכת ס עבודה. כשעות נחשב הנסיעה ז  במטו
סה בלבד. כרבע״שעה העובדים הבאת תארך חסך הגבוה מחיר־חטי  של הקצר בזמן יי

סה. הטי

מה הפרוייקט את ת חברת״התעופה יז לארקיע. במחציתה השייכת כנף, האזרחי

ת כור ס כנ נ

ת לו ס לעמי כ מ
 לעמילות- להיכנס עתיד בור קונצרן

 סחר־חוץ, כור שלו, חברה־בת מכס.
ת לרכישת משא״ומתן מנהלת ח מחב א

ת עמילות״המבס רות קו תי  והגדולות, הוו
 על העולה בסבום־רכישה מדובר פ.י.ת.

ם כור כניסת לירות. מיליון ה לתחו  ז
 העובדים, בחברת התנגדות לעורר יכולה
 העוסקת אחרת חברה שלסולל־בונה כיוון

ושירותי־ים. סחר זה, בתחום
 אין בהתפשטות, ממשיכה כור בעוד

ת היא ק ם במיפעלים דבש מלק ש־ אחרי

עמית מנב״ר
מחיר בכל התפשטות

מש בה תדיראן, שלה, חברה-בת רכשה.
ת מאיר מש  מועצת- כיושב־ראש עמי

ת כשנה לפני רכשה המנהלים,  מיפעל א
ה הרכישה לפני יזרום. הנורות  מיפ- זה הי

א הרכישה מאז ריווחי. על  הפסיד הו
ליון למעלה  שכור למרות לירות, ממי

 ניכרות העלאות״מחיר להשיג הצליחה
נורות. של ,סוגים לכמה

ה אין אולם די המיפעל ז חי  שכור הי
האלקטרו חטיבת הפסדים. תוך מנהלת

 ציתור. ושמו מיפעל רכשה כור של ניקה
ה מיפעל של המחזור כל א ז ת הו  פחו
א אולם לשנה, לירות מיליון 6מ-  הו

ליון להפסיד מצליח  על לשנה לירות מי
חד ניהל המיפעל את זה. מחזור  מאנשי א
ה אשל. דויד (מיל.) סגן־אלוף עמית,

 עך גדולים בה היו ציתור של הפסדים
או ובעת ברירה, נותרה שלא מו הבי  במקו

 כור, של אחר ממיפעל מיקצועי מנחל
טלרד.

פריקלאס
ערד להצלת

ת תאזן ערד תישלובת מב עצמה א
ת תיפעולית חינה  הפריק- למיפעל תודו
 התישלו- בייצור. לאחרונה שהחל לאס
לי מיליון 200ל־ קרוב הושקעו בה בת,

תה רות,  אלף 150 עד לייצר אמורה הי
ת זרחתית. חומצה לשנה טון מ א החו
מן בתהליך לייצר עמדו צה  מחומצת- א

 כנהוג מחומצה־גפריתית, במקום מלח,
ת בעולם.  צריכים היו המלח חומצת א

ש המצע-המרחף, הקרוי בתהליך לייצר
ת החברה על״ידי הוצע קאי  אלייד, האמרי

ת שנטשה  בי התברר באשר המיפעל א
 לייצר אמורים שהיו הריאקטורים שני

ם בשיטתה, חומצת-מלח  פועלים. אינ
שתתה המיפעל על הביקורת  על גם הו
ה בי העובדה ם הי  ישראלי תהליך קיי

 השתמשו בו חומצת-מלח, לייצור אחר
 לאחרונה, שהוקם הפריקלאס במיפעל

 גם אבל מגנזיום, בעיקר מייצר ואשר
 שימוש. ללא במוצר-לוואי חומצת-מלח,

 צינור, המיפעלים שני בין הושלם עתה
ת הפריקלאס מן תקבל ערד ותישלובת  א

ובעז מייצר, שהוא חומצת-המלח בל
 ויתור תוך זרחתית, חומצה תייצר רתה

ם שני על למע הושקעו בהם הריאקטורי
ליון 150מ- לה לירות. מי

 אלף 70 עתה מייצר הפריקלאס מיפעל
בל 70$ב-< עובד כשהוא חומצת-מלח טון
 חומצת-מלח טון 3.5 מכל מתפוקתו. בד

ם ה מפיקי ת טונ ח  לבן זרחתית. חומצה א
 אלף 20ב־ השנה עוד התישלובת תייצר

 כמות אל כאשר זרחתית, חומצה טון
תווספו זו  שייעשו טון, אלף 20כ- עוד י

ם מאחד ת העובד הריאקטורי ה במחצי
ה, הייצור בעזרת תפוקה. ל ותודות הז

מצה מחירי  300 כיום, הזרחתית החו
הו את התישלובת תכסה הטון, דולר

זה. חלקי בייצור הפעלתה צאות
א הכוונה ת פי״שניים להגדיל הי  א

להג שנתיים ותוך הפריקלאס, מיפעל
 לתישלובת לספק כדי פי־שלושה, דילו
ת ערד ת א  הדרושה חומצת־המלח במו

 זרחתית חומצה טון אלף 120 לייצור
 לא שבתחילה מיפעל בעזרת כך, בשנה.
 תעלה הייצור, מן בחלק בלל תוכנן

ם על ערד תישלובת הנכונים. הפסי

ה במיפעל גם ת כור אין ז ק  דבש. מלק
 מיקצועי, מנהל על-ידי נוהל הוא קודם

ם. שמעון ט עמית הילדסהיי  מנהל בי החלי
 15 של מחזור בעל מיפעל שקיבל זה,

או מיליון  מיליון 100 של למחזור והבי
ק אינו גדולים, ורווחים הח עבורו. מספי

מן גידרון. משה בתת-אלוף ליפו  קצר ז
ת קיבל שגידרון לאחר  הוא הניהול, א
פה לצה״ל. עכשיו חוזר ק בה התקו  הספי
ת לנהל ה טלרד א טובות. מבשרת אינ

־ נחות שלם
■ותו קבל

ה כאשר ת  גדולים מחזורים על עובד א
תה — ת יכול א ת להכו ם. א המתחרי

 רוזנברג, סמי מספק לבך טובה הוכחה
 חברת-הנסי- שהיא נסיעות, קופל מנכ״ל

בארץ. הגדולה עות
ה ,1973/74 החולפת, בשנה ר הי  המחזו

לי מיליון 35 נסיעות קופל של הכללי
ה רות. ה לישראלים כרטיסים מכרו מז

 וה- לירות, מיליון 21.2ב- לחו״ל נוסעים
מכו (חדרי-מלון, שונים שירותים ייתר
ם ועוד). ניות מב החברה בי לזכור א

שמחיר הרי איש, אלף 20ל־ כרטיסים רה

במירוץ הוכתה כלל
ה המנהל כלל קונצרן  מיפעלי שנים מז

ם, בתים מיי ת ירכוש לא טרו  מפעל א
 בבעלות הוא הטיפעל ברמלה. שבח

 הוצא חודשים כמה ולפני ממשלתית,
תה כלל למכירתו. פנימי מיברז חה הי  בטו

א כי ת תקבל הי  הצעת הגישה המיפעל, א
 חברה לירות. מיליון 2.5ב- של מחיר

 מיליון 3.7 מציעה בלתי-ידועה, אחרת,
 החברה, של הנבסי הערך הוא לירות,
האוצר. לדעת

 לאישור השבוע תובא המכירה עיסקת
 תאשר אשר הכנסת, של ועדת-הכספים

ביותר. הגבוהה ההצעה את

רוזנברג מנב״ל
מחיר בלי ביטוח

ה הממוצע הכרטיס  לירות, 1000ב- הי
נכון. שאינו דבר וזהו

 של ניכר שמיספר הוא, לכך ההסבר
ת פטורים נוסעים ת ממס־נסיעו בו  מסי

ם הנוסעים (אנשי״עסקים שונות ה לקידו
קבו בנסיעות נוסעים או למשל), יצוא,

ם צתיות רי מוזלים. במחי
ם, מכל ת מנצלת קופל מקו  עובדת א
תה  במו אחרות, חברות במה בעלת היו
 כרטיס הקונה כל רכב. להשכרת חברה

ם הסעה מקבל קופל באמצעות מ חינ
 ביטוח-נוסעים ובן לנמל-התעופה, ביתו
ם עד חינם הבו לירות, אלף 25 של סכו

ח לל ח רפואי, ביטו טו ם בי טוח חיי  ובי
חפצים.

ת להגדיל קופל מתכונן השנה המכי א
טו 15ב-* רות  השאר בין מציע לפחות, נ

ה לישראלים ולקורפו, לרודוס טיולים
ביוון. להינפש מבקשים

הוקפא הקפוא הבשר
סיון ס גרובר שלמה היבואן של ני  נתקל להוראות, בניגוד קפוא, כבש לארץ להכני
 מארגנטינה כבשים להביא מתיר השירות הווטרינארי. השירות של עזה בהתנגדות

מת לא בו ארץ״האש, מאיזור רק ם. סכנת קיי  כי נודע לשירות מחלת-הפה-והטלפיי
ם למעשה ניקנו מארץ־האש, לבוא צריכים שהיו טון 40 של מישלוח  מייד אחר. במקו

סור השירות הוציא לארץ. בשר-הכבש הכנסת על אי
ת במה של כמות אילין, ארנון על-ידי שהוזמנה האש, מארץ כבשים טונות מאו

ת לרכוש הקפיד איליו שבועות. במה תוך ארצה תגיע המאו באיזורים רק הכבש א
הווטרינארי. השירות על־ידי שרים

הארגזים תעלומת
ם ההגבלים על הממונה סקיי  מרדכי עורך״הדין במישרד-המיסחר-והתעשייה, העי

ת יצרני נגד נימרצות בפעולות החל שמר), נעמי של (בעלה הורוביץ שקאו  קלים, מ
ם שהם הפיקדון מחירי את שהעלו ת. ארגזי עבור מנקודות-מבירה לוקחי שקאו  המ

ת העלו ולאחרונה לירות, 7 ריק ארגז בל תמורת בפיקדון לקחו בה עד  התעריף א
ם ארגזים מיליון 8 על — גס בחישוב לירות. 12ל־  הדבר פירוש בשימוש, הנמצאי

ליצרנים. לירות מיליון 40 של הכנסה תוספת הוא
ם ה קי מו ת ובגלל פלסטיק, עשויים הארגזים :היצרנים של ני קרו  מחירי התיי

ק חומרי-חגלם ם לתעשיות־פלסטיק, נמכרים הארגזים כי התברר לפלסטי  ונטחני
טו זאת, למנוע כדי אחרים. למוצרים תעשייתי בחומר-גלם מחדש  להעלות החלי

הארגזים. מחירי את
ת קיבל לא הורוביץ עורך־הדיו ם, א קי מו  נגד תוקף בבל לפעול מתבונן הני

 התארגנות בכך רואה היצרנים, בל על-ידי בד-בבד שנעשתה המחירים, העלאת
ת בלתי״חוקית. קארטלי

ה ס ר בו רובין מחכים הברוקריםה
ם בבורסה המשקיעים ם: לשני ממתיני ת דברי מ ק על־ידי חדשה ממשלה ה

 לממשלה הציפייה קיסינג׳ר. הנרי על-ידי סוריה עם המצב והסדרת רביו, יצחק
ת לתנופה גרמו בבר בצפון ולהסדר יציבה מ ם עדיין אבל המניות, בשוק מסויי  ממתיני

ם כי ספק, אין ממשיות. לתוצאות הבל  גם יציב הסדר שצפוי הציבור ייווכח א
ביותר. רצינית תנופה שוק״המגיות יקבל בצפון, וגם בממשלה
בשוק, כספים לגייס הרוצות גדולות, חברות של ארובה שורה יש השאר בין

או ואשר ת הקפי  האופק התבהרות של במיקרה המצב. להבהרת עד התוכניות א
 במיפעלים. להשקעות חדש הון לגייס בדי שוק-המניות, על התנפלות צפוייה הפוליטי
 החון שגיוס כדי שערי-המניות, להעלאת גם ידאגו הון לגייס המבקשים הגורמים

יצליח. החדש
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