
״י מפא דפוסהמאוחד הקיבוץ בניין
כן — הציבור על־חשבון הלוואה לקבל לא, — למכור

ארלוזורוב בית בניין

<

 מפא״י בין הסכם נחתם כי נקבע, כן
 בכל מסא״י תשתמש לפיו החברה, לבין

וההכ ההוצאות כל כאשר החברה ניכסי
 כיוון (זאת, מפא׳׳י על מוטלים מהם נסות

 שאינה עותומנית, אגודה היא שמפא״י
מיסים). משלמת

 החכרה כי מגלים, הביאורים
 שמה על קיבלה ובן ערבויות נתנה

הפעו וכד אחרים, עכור הלוואות
 כסיפרי רשומות אינן הללו לות

 כשנת נתקבלו כן שדה. החשבונות
ל כקשר שונות החלטות החשבון
 — ועוד הלוואות קבלת נכסים,

 כסיפרי־החש־ רישומים נעשו ולא
 לביצוע כקשר החכרה של בונות

אלו. החלטות על־סמן* פעולות
 ביותר. מוזרה ספרים ניהול של זו דרך
 הוגשה לא כה עד כי ההודעה גם מוזרה
 מס־ מם־ההכנסה! של שומה כל לחברה

מקיומה. פשוט, מתעלם, ההכנסה
 בהם- רואי־החשבון מדגישים לשווא לא

ה של הקבוע הרכוש לגבי כי תייגויותיהם,
 סעיף על דעה לחוות באפשרותם אין חברה

 על חוזים לפניהם הובאו שלא מאחר זה,
 הוגשו לא לירות, מיליון 2.3 סך על נכסים

 מיליון סך על מקרקעין רישום תעודות להם
 החברה שם על נרשמו לא וכן לירות

לירות. אלף 850 סך על נוספים מקרקעין
 לא בי מציינים, רואי-ההשבון

 שנתיות כלליות אסיפות התקיימו
דצמ עד החכרה פעולות לאישור

 הנובהי המאזן שנת ,1969 בר
 די־ כד אין ההכרות רשם (בתיק

 גם יותר). מאוחרים נים־וחשבונות
 החכרה שד כעדי-המניות פינקס

דרואי-החשכון. הוגש לא
 הרי החברה, של לתיק להאמין אם

 היו: 12/7/70 ליום שלה בעלי-המניות
 שרת, משה שז״ר, זלמן בן־גודיון, דויד

 בקר, אהרון זברסקי, אברהם קפלן, אליעזר
 לוי טורץ׳ קופל ארן, זלמן מאיר, גולדה

 יוסף ברץ, יוסף לבון, פינחס אשכול,
 הר־ נטע בהיר, אריה רמז, דויד שפרינצק,

 שימחה לוי, יהושע רשיש, פינחס פז,
 חיים לבון, צבי גולומב, אליהו גולדברג,
 מרדכי כהן׳ הלל הרצפלד, אברהם פרידמן,

 כצנלסון, ברל קיציס, יוסף כסה, יונה נמיר,
 לופבן, יוסף איסרזון, זלמן אזניה, ברוך
 דובדבני, יוסף ארגוב, מאיר בן־צבי, יצחק
 וילקוביץ, אריה פישמן, עדה חושי, אבא

 ראובן קצנלסון׳ אברהם קופרמינץ, חסיד,
 בשמות רשומים רובם לוקר. ברל שרייבמן,
מזמן. שהוחלפו שלהם, הלועזיים
מ למעלה כי מגלה, חטוף מבט
נפ ככעלי-מניות הרשומים מחצית

קודפ-לכן. רב זמן טרו
 :מפא״י

מכס בלי
 בספרים, המופיע הרכוש כי דור ף*

 פי- לפחות שווה ל״י, מיליון 5 בשווי ■1
ההיס בערכו עדיין רשום הוא שכן כמה.
ביתי ניכסי מכירת הקנייה. במחיר טורי,

ה למיפלגת לפתור יכולה אולוחרוב
בעיותיה. מחצית את כמעט עבודה

 לה שיש מפא״י, של נוספת חברה
 היתד, זו חברה אילן־נש. היא נכסים,
 הפרסום מישרד מחצית בעלת 60ה־ בשנות

 חובות ביטול כנגד חלקה את ומכרה דחף,
 בדחף לזכותה נשאר לערך. ל״י במיליון

ל׳׳י. מיליון רבע של סכום
 מפיצים, בשם בחברה שליטה גם לחברה

קור המקררים במיפעל שליש שני בעלת
 גל־ בחברת־הסרטים שליש לאילן־כוח עת.

 חברה ניצה, לחברת שייך שליש עוד כחול.
וה רוזנבאום, לטיבור השייכת ואדוצית

גולדשטיין. דידי למפיק האחרון שליש
 ״גל־ את מפרקים אדה כימים

 רוזנ■ שד הסתבכותו שכן כחול״,
ה מן וחוסר-התועלת מחד באום

הבי מאידך, מפא״י עם שותפות
 לא כי למסקנה גולדשטיין את או

תחי השותפים. עם להמשיך כדאי
 מפא״י כי בהנחה אותם, הבנים לה

כ ואבן, לחברה, עבודות תביא
 ״גל-בחול״ קיבלה הראשונות שנים

 הטלוויזיה עכור לרוב עבודות
 ראש־ כמישרד ושירות-ההסברה

 של לרעה הפלייה תוך הממשלה,
 זו תקופה יותר. רציניות הכרות
חלפה.

 לשפד מיפעל בעלת גם היתד, אילן־כוח
יחד שפופרות, אלקון בשם פרות-אלומיניום

ל נמכר המיפעל ניצה. חברת אותה עם
 עזרך- על־ידי המייוצג אוסטרלי, משקיע

 ב- מפא״י נציגי אגב, מיתר. צבי הדין
 ארנר, ושמואל רכטר צבי הם אילן־כוח

ב המישטרה על־ידי עכשיו נחקר ורכטר
 שעשה מיסתוריות כספיות עיסקות עניין

רוזנבאום. טיבור עם
 אילן־כוח, של ביותר הריווחי הנכס

 המשקאות חנויות רשת הוא קור־עוז, אחרי
 זיכיון־הפעלה זו לרשת רמתם. והסיגריות

 משוחררות חנויות של שנים, ארבע לעוד
 אפשרות עם לוד, בנמל-התעופה ממכם

הזיכיון. הארכת
מסו בצורה מורכבת רמתם על הבעלות

 ואדו־ חברה עוד עם יחד אילן־מח, בכת.
 אסטבלישמנט, רוזנבאוס טיבור בשם צית

 ישראל אוניון בשם חברה בעלות הן
 עוד ברמתם. 47.50,}/ זו לחברה שווייץ.

חב לשתי חצי־בחצי שייכים אחוז 47.5
חב בשליטת שתיהן ובופינור, ניצה : רות
שיי 5ס/0 עוד רוזנבאום. של אי.סי.טי. רת
 שירות ראש לשעבר מנור, לעמוס כים

 רוזנבאום של נציגו שהפך הכללי, הביטחון
ה בית מנכ״ל גם משמש ■וכיום בישראל,

רוזנבאום. של לודזיה חרושת
 כדאי רמתם, של שוויה על לעמוד כדי
 של התמוטטותו לפני קצר זמן כי לדעת

 חלקו, את למכור מנור עמד רוזנבאום
ששווי מכאן לירות. אלף 600 תמורת

בתל-אכיב ״הילטוך במלון ״רמתם״ של פטורה־ממכס חנות
לירות מיליון 12

לי מיליון 12כ־ להיות צריך כולה רמתם
 על 2.ך50/0 למפא״י כי בוודאות ידוע רות.

באמ חלקים עוד לה יש כי ■וייתכן שמה,
 לה יש על-כל-פנים, וניצה. בופינור צעות

 בחברה לירות מיליון 3מ־ למעלה בוודאות
זו.

 רכטר צבי בשעתו מילא רמתם בחברת
 פרשת התפוצצה כאשר מרכזי. תפקיד
 רוזג- טיבור ובין סולל־בונה בין הקשר
ש השאר, בין הזה, העולם גילה באום,
 בונה סולל בשם פעל רמתם של שליח

 שמסר השטרות את בחזרה להשיג כדי
 רוזג־ לטובת בונה, סולל בשם רכטר,
באום.

:מפא״י______
בית־ברל פרדסי

 יכול כסף לקבלת אחר חשוב קור ץ*
 ל־ השייכים קרקעות ממכירת להיות ו₪ו

 מרכז כיום משמש המקום בית־ברל.
 מנוהל והוא מפא״י, של רעיונית להכשרה

 הוא היושב־ראש שמיר. נחום על־ידי
 של הקרקע לשטחי פרט והנה,אבן. אבא

שיי ככפר־סבא, עצמו ״כית־ברל״
גדו שטחי־פרדם גם למקום כים
דונם. 800 על המשתרעים לים

בפר הגדלים התפוזים כי להניח אין
 הנרכשת להשכלה חיוניים בית־ברל דסי

 דונם 800 את מפא״י תמכור אם במקום.
ביו זהירה בהערכה לקבל תוכל הפרדסים,

מיל 8 או לדונם, לירות אלף 100כ־ תר
מת לבדו זה סכום בסך-הכל. לירות יון

המיפלגה. חובות למחצית קרב
 מפא״י של המרכזיים המכשירים אחד
בקרנות. טמון כספים לגיוס

 מאפשרים רבות, בארצות כמו בישראל,
 ציבורית קרן להקים מס־ההכנסה חוקי

אי הקרן פעולות כאשר כלשהן, למטרות
 מם משלמים אין גם ואז רווח, למטרות נן

הקרן. עסקי על ממשלתי פיקוח ואין
 ארוכה כשורה שלטת מפא׳׳י

 אינן שחלקן מסתוריות, קרנות של
בלל. ידועות

האו בית־בול, קרן קיימת למשל, כך,
 החשבונות בית־ברל. לצורכי תרומות ספת
 איש ואין ברבים, מתפרסמים אינם שלה
 מילבד — הקרן בכספי נעשה מה יודע
 כקרן רשומה הקרן במפא״י. אישים כמה

 לה התורמים ולכן בהשכלה, שעיסוקה
 מכספי ניכר חלק כי ספק אין ממס. פטורים

מפא״י. את לשמש יכול הקרן
 מפא״י נכסי שווי את לסכם אם

 ידוע, הבל לא בי וברור הידועים,
מיל 35ב- של לסכום להגיע ניתן

 ה• לחובות ומעבר מעל לירות, יון
ביום. מיפלגה

 מיפלגת תממש לא מדוע סיבה כל אין
 את תבדוק רכושה, את קודם־לכן העבודה

 אחרי־כו ורק קדן־פרס, הקרוי הגוף מצב
 המיפלגות לרשות שיעמידו קנוניות תעשה
המדינה. בערבות זולה בריבית כספים

 60ב־ מחסור כגלל כאשר וזאת,
 ארוחות הופסקו לירות מיליון
בתי-הספר. לילדי חמות
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