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גרבי־זהב

 ג- חשייך ״גיבור״, הגרבונים קונצרן
 וביית־ רוזוב גרשון למיליונר מחציתו

הצר התעשיין של לכונסי״הנכסים רה
מת אינו גיברשטיין, ברנארד פתי
 של פנימי תחשיב רווחיו. מיעוט על אונן

 בי מגלה אלה, בימים שהוכן ״גיבור",
מיל 156 בסך ,1974 בשנת מפירות על
מיל 120 ההוצאות כלל חיה לירות. יון
 ממט הפטור הנקי והרייח לירות, יון

 הרווח רע, לא לירות. מיליון 30 היה
 בא, הוא מניין כשבודקים אבל הזח.

 לא הממשלה תמריצי בלא כי מסתבר
ל״גיבור". זכות-קיום כלל חיתח

ה לירות, מיליון 30 של הרווח שכן,
 גרבונים תריסי מיליון 10 על מתחלק
 לירות 3 של רווח נותן השנה, שנמכרו

הממ מן מקבל גיבור אולם לתריסר.
 לתריסר, לירות 5.76 של תמריצים שלה

 כלל היה לא התמריצים ללא היינו,
רווח.

 הסודות אחד הוא התמריצים מתן
 זה מיפעל שכן ״גיבור״, של הכמוסים

 בחו״ל מתוצרתו 97$מ״ למעלה מוכר
תמ מתן על אוסרים משום־מה, ושם,

המ בייצור המתחרות לסחורות ריצים
קומי.

 ה- ביבשת שהיה מעשה למשל, הנה,
ה קונים זו בארץ אוסטרליה. קנגרו,

 תריסרי מיליון 11.5 מדי-שנח אזרחים
 מייבוא. וקצת מקומי, מייצור גרבונים
מכלל 4כ־* לאוסטרליה מוכר ״גיבור״

המע המכירות (אלו זו. בארץ המכירות
לאוס ״גיבור״ מוכר רישמית שכן שיות,

 ועוד זו, מכמות מחצית רק טרליה
 שמות מיני כל תחת נמכרת מחצית
 והנה, המקור.) את להסוות כדי אחרים

 באוסטרליה הקונים מן מקבל ״גיבור"
 — גרבונים לתריסר דולר 2.4 של מחיר
 ממחיר״המכירה בהרבה הנמוך מחיר

המקומיים. התעשיינים של
 קשות פוגעת ״גיבור״ של זו תחרות

יהו אגב שרובם המקומיים, ביצרנים
ה על שמועות שמע מהם וחלק דים,

תמ ישראל ממשלת נותנת שבחן שיטות
ש דבר שלה, ליצואני״חגרבונים ריצים

האוסטרלי. לחוק בניגוד הוא
ב היהודים היצרנים מן כמה הלכו

 שם, הממשלה בפני והתלוננו אוסטרליה
תמ בעזרת דאמפינג עושת ״גיבור״ כי

 אוסטרליה ממשלת ישראל. ממשלת ריצי
מ שלחה הנושא, את לבדוק החליטה

חוקרי־מכס. שני לישראל טעמה
הת הם החוקרים, שני הגיעו כאשר

מל בכבוד ״גיבור" אנשי על״ידי קבלו
 כל היה צאתם ועד בואם ומרגע כים,

אי :חמיפעל נציגי כתפי על מחסורם
 כאשר הכל-בכל-מכל-כל. מתנות, רוח,

 הבדיקות, לשלב האוסטרלים הגיעו
 תריסר ״גיבור" מוכר בכמה לדעת ביקשו

המקומי. לשוק גרבונים
ה התשובה את מקבלים חיו אילו

 האמת. את מייד רואים חיו מתבקשת,
 הישראלי הסוחר ששילם המחיר שכן
 לתריסר, לירות 20 חיה הפיחות לפני

 שחיה לאוסטרליה, מחיר-הייצוא לעומת
 קיבל ש״גיבור" כיוון לירות. 10.8 אז

 6 או — לדולר לירות 2.5 של תמריצים
לייצא. היה יכול — לתריסר לירות

האוס את גיבור אנשי סידרו כיצד
 חשבונות-מכירה להם נתנו חם ז טרלים

 גם ״סברינח״ ל״סברינת״. גרבונים... של
 ,,גיבור״ מוכר ולו רוזוב של מיפעל הוא

 מן נמוך במחיר לא״ארוזים, גרבונים
 מ״סברינה״ הקונה לסוחר, המחיר
ועטופה ארוזה סחורה
 מקבל ״גיבור" כי האוסטרלים ראו
ב המחיר מן גבוה ולא סביר, מחיר

 שבעי-רצון לארצם וחזרו אוסטרליה,
ומרוצים.
ב נעשית האוסטרלים של זו הונאה
 ישראל, ממשלת של הפעילה תמיכתה

,תמרי הגסה במילה משתמשת שאינה
מסב היא כי פה בכל ומכחישה צים׳,
הייצוא. את סדת

ממיבליות יצאה הימית החברה

ית״קרו הספרים
ה כבר מהוצאות-חספרים חלק בעוד

 ממתינות אישור, בלי המחירים את עלו
 עם המו״לים התאחדות לסיכומי השאר

 מעכבים לסיכומים עד הממשלה. נציגי
ממתי המכירות, את היבואנים מרבית

חצפוייה. להעלאה נים
הו נתנה לקרות שעתיד למה דוגמה

 ״אורט״, רשת של סיפרי־חלימוד צאת
כר שני בן ספר-לימוד כה עד שמכרה

 44 במחיר עמודים, 1200 המכיל כים,
 במחיר עכשיו נמכר ספר אותו לירות.

בהו בדיוק, ספר אותו לירות. 104 של
לירות. 40כ״ בארץ מחירו אנגלית, צאה

הממ מן תובעים הספרים יבואני
 לירות 7.5כ־ של מחיר להם לאשר שלה

 לחם מציעה הממשלה בעוד לדולר,
בלבד. הדולר לירות 6.8 של מחיר

ת ת י שנ י
ר ס־טונא■ ש ב ה

 בתל״אביב הקפוא הבשר סיטונאי
 תל־ עיריית נגד כמחאה השבוע שבתו
 שהיא האגרה את העלתה זו אביב.
 בבית-חמיטבחיים הבקר שחיטת על גובה

 לירות 65 האגרה חיתת קודם בחולון.
הח האגרה לירות. 115 ועתה לפרה,

 בחצי- לצרכן המחיר את מייקרת דשה
לקילו. לירח

מחי העלאת כי סבורים הסיטונאים
מוצדקת. אינה גדול, כה בשיעור רים

יעקובי
חובות פורע

 ת גרני שישראל אחרי חודשים כמה
לרא כמועמד פרס שימעון את הציג
 העבודה, מיפלגת במרכז הממשלה שות
 אלה בימים התגמול. את קיבל הוא

 יעקובי, גד שר־התחבורה, אותו מינה
״נתיבי-איילון״. חברת כמנכ״ל

 במשק, החשובות אחת היא זו חברה
 לירות מיליון 150 של בהיקף עובדת
 שר-התח- של בהודעח-לעיתונות לשנה.
 הוצג המינוי, דבר את שבישרה בורה,
ל המינוי ניראה ולכן כמהנדס, גרנית
כישוריו. לפי ציבור

 שנים לפני סיים שגרנית היא האמת
 מיקצוע חנדסת־חשמל, לימודי רבות
 פרוייקט-תחבורה ניהול לבין בינו שאין
 רבות שנים ששירת אחרי ולא-כלום. ענק

 בקונצרן מישרת״מפתח קיבל בצה״ל
 להיות עבר לחלוטין, בה נכשל ״כור",

ב ניסח, במקביל מפא״י. במנגנון עובד
 שהקים, פרטיות חברות כמה אמצעות

ת כו ה לז א חנ ת־ בו טו ם נכשל שונות, ב  ג
ביד•

 מחוסר- למעשה, היה, האחרונה בשנה
 משר־חתחבורה שקיבל והמינוי עבודה,

 והלוחם הצרופה הממלכתיות אביר —
 ממצב- הצילו — מפלגתיים במינויים

ביש.

 יצאה פרי" להובלת הימית ״החברה
 מיכליות-הנפט, מעיסקי לחלוטין כימעט

 בשוק ממושך שפל צפוי כי בהניחה
המיכליות.
בחו כשנתיים לפני התקשרה החברה

לבניית בעולם, שונים במקומות זים,

המועצה
נצ<גות סוגרת

 נצי• את סוגרת לפרי״חדר״ ,,המועצה
 שכנה אשר סקנדינביה, בארצות גותה

 האחרונות השנים בשלוש בקופנהגן.
 מקוב. ישראל שם המועצה נציג חיה

 מ• החדר פרי מכירות עלו בתקופתו
דולר. מיליון 20ל- מיליון 13

 הנציגות לסגירת הרישמית הסיבה
 תחת מתאים מועמד נמצא שלא היא

 סקנדינביה ענייני ינוהלו מעתה מקוב.
שבלונדון. המועצה מנציגות

 100 בת אחת מיכלית מיכליות. כעשרים
 נמכרה בטאיוואן, שנבנתה טון, אלף
ב גדול, ברווח-חון שבועות כמה לפני
 החוזה. נחתם בו הנמוך המחיר גלל
 משותפת בעיסקה שניבנו מיכליות 14כ־

 למדינת־ כולן נמכרו בריטית, מספנה עם
הר זו עיסקח על מיזרח-אירופית. ענק

דולר. מיליון 50כ- החברה וויחה
 מיכליות, לבניית חוזים שלושה עוד

 אחרת, בריטית מספנה עם שנחתמו
 אניות לבניית לחוזים אלה בימים שונו

 לצובר. וגם לנפט גם חיינו ״אובו",
 שפיגרה מאחר לשינוי הסכימה המספנה

כימעט. בשנה בלוח-חזמנים
 עם רק הימית״ ״חחברח נשארה עתה
 בהיקף מיכליות שלוש לבניית חוזים

 בארצות- אחת, כל טון אלף 250 של
 אניות על לעשות מקווה החברה חברית,

 כיוון דולר, מיליון 70 של רווח אלו
 לאשר עומד האמריקאי שבית״הניבחרים

 חובה תהיה שלפיה חצעת-חוק, עתה
 לארה״ב הנפט מאספקת שליש להוביל

 הצעה אמריקאי. דגל הנושאות באוניות
 המיכליות מחירי את כבר העלתה זו

גרנית חדש מנכ״ל.האמריקאיות.
כסף נתיבי

במדינה
ת ס הכנ

שפר א־מר■
 חוקרת ועדת־הבספים

 ראשי שד ההטבות את
/,ישרא? ״בנק

תשובות ?קבל מצליחה איגה
ה ביום ועדת־הכספים בישיבת הרוחות

 לדיון הרקע סוערות. היו האחרון, שישי
 עם הבנק הנהלת שחתמה הסכם־השכר היה

ה על קשה ביקורת גרר ואשר עובדיה,
 בוועדת- הדיון עיקר אולם וראשה. ממשלה
 לעובדים ההטבות על היה לא הכספים

 ההטבות על אלא ישראל, בבנק הפשוטים
דווקא. לבכירים
 ונבר, משה ישראל, בנק שנגיד מאחר

 של לתנאי־השכר השווים מתנאי־שכר נהנה
בעקיפין. אלא עליו, היית נסב לא השרים,
 את כיוון בן־מאיר, יהודה הוועדה, חבר
ב שפר. אליעזר הבנק מנכ״ל כלפי חיציו
 אמר יוס־יוס הכלכלי היומון את צטטו

 10מ־ למעלה משתכר שפר כי בן־מאיר,
 כך על הגיב שפר לחודש. לירות אלפים

 היא ברוטו משכורתו כי בישיבה באומרו
 מקבל הוא היתר וכל לירות, 3900 רק

 ב־ שונות. כהוצאות הבכירה, דרגתו בגלל
 משה חבר־הכנסת הסתער בן־מאיר עיקבות

ל להצטרף הוועדה על כי שטען שחל,
מהסכם־השכר. הממשלה הסתייגות

 להשיב ישראל בנק מנציגי ביקש שחל
 הלוואות קיבל שפר כי נכת האם לו

 ישראל, בבנק מהמקובל החורגים בסכומים
 ש- דירתו, עבור אלו הלוואות קיבל והאם

 השטח ממכסימום בהרבה גדול שיטחה
להלוואות. הזכאי
הח שחל, ח״כ אל שהגיע המידע לפי

 של מדירתו חלק כי ישראל בבנק ליטו
הלוו שתי יקבל וכי כסטודיו, ייחשב שפר
 ואחת הסטודיו פחות לדירה אחת אות,

לשאלותיו. לתשובה זכה לא שחל לסטודיו.
 בחירוף־נפש הבנק על הגנו לעומתם

 פלו- ויחזקאל ארליך שימחה גח״ל, חברי
 להגנת מוחלט באורח התייצבו חם מין.

 יושב־ראש על;ידי נתמכו ועובדיו, הנגיד
 צבי חבר־הוועדה קרגמן. ישראל הוועדה
 נציגי את גם יזמינו כי לבקש ניסה גרשוני

 אולם ובכיריו, הנגיד את רק ולא העובדים
הסכים. לא קרגמן

הקרוב. השישי ביום יימשך הסוער הדיון

קרנות
שות ת139רוע לחי

ב״גלבטחים״
 ״מיבנזהיס״ יןרן־הפנסיה מנב״ל

מיבנה, בשינויי החד
שמועות בנל ונתקל

ת 7ע ורכילויות שקנה הבי
 העתק בידו החזיק הוא נדהם. ערן עמום

 ואל אליו שנשלח בעלום־שם מיכתב של
ההס של המרכזית ועדת־הביקורת חברי

 עליו־עצמו, טענות של שורה ובו תדרות,
 הבית את רכש מניין לחקור כדאי כגון:
 את שלח מדוע או בהרצליה, שלו החדש

 לפני שרק ערן, גבוה. לקורס מזכירתו
 קרן־ הנהלת את לידיו קיבל חודשים כמה

 מיבטחים, ההסתדרות, של הגדולה הפנסיה
 על הגיב השבוע לעשות. מה ידע לא

אודותיו. המופצות ההאשמות
 בראשון- השונזר־הצעיו קן בוגר ערן,
 מזכיר מ־של, ירוחם של עוזרו היה לציון,

 הוא שנים. שמונה לפני כיום, ההסתדרות
 לענייני־ כניספח לארצות־הברית ■נשלח

 כשגריר רבץ יצחק התמנה וכאשר עבודה,
 הוא במהירות. דורך ערן של כוכבו החל

 שנות כל ומשך משותפת, שפה מצאו ורבץ
הבכיר. יועצו ערן היה רבץ של כהונתו

 ערן, גם חזר ארצה רבין שב כאשר
 כי גילה הוא מיבטחים. ניהול את קיבל
 שלומיאלית בצורה מנוהלת הגדולה הקרן
 מבוטחים כמה מושג לאיש אין וכי למדי,

ה כאשר סדר, מכנים החל הוא בה. יש
התי העברת הוא שבידיו העיקרי מכשיר

 על דריכה הצריך זה צעד למחשב. קייה
 וחלק ותיקים, עובדים כמה של יבלותיהם

מיכתבי־ההשמצה. בכתיבת הגיב מהם
חוזה- את הזה העזלם לכתב הראה ערן

)26 בעמוד (המשך

1945 הזה העולם


