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אמרי שפר
כאשר יצא מנכ״ל ״בנק ישראל״ ,אליעזר שפר ,בהגנה מוחלטת על נגיד הבנק
משה זנבר ,כנגד מסקנות ועדת״שמגר ,שאלו עצמם רבים מדוע מתייצב שפר ההגון
והטוב בצורה כה בוטח לימין נגידו ,שימיו קצרים.
אולם היו כמה אישים ,מעטים אומנם ,שלא היו צריכים לשאול את עצמם,
וידעו כי שפר גומל לזנבר טובה כנגד הטובה שעשה לו זה עת התמנה כמנכ״ל ״בנק
ישראל״.
וכיוון שבטובה שעשה הנגיד עסקינן ,הרי היא קשורה בדירה — אך הפעם
בדירה של שפר.
שפר עבר לגור בדירה חדשה ברמות אשכול .דירה שהיא למעשה וילה ששיטחה
מתקרב ל״ 130מטר מרובע .כדי לממן את הקנייה פנה שפר לוועד עובדי ״בנק

ונבר הולך מיידי
סגנו ,יגאל אלון,

ראש״הטמשלח יצחק רביו קיים בשבוע שעבר התייעצות עם
ועם שר־המישפטים חיים צדוק .בישיבה דנו השלושה על עתידו של נגיד ״בנק
ישראל״ משה זנבר .שר־המישפטים הביע דיעה חד-משמעית ונחרצת בעד סילוקו
המיידי של זנבר ,איים במסקנות אישיות .אלון ניסה להגן על זנבר ,לבקש כי יניחו
לו לסיים את הקדנציה )אלון חב תודה לזנבר ,שמינה את נאמנו עודד מסר כמפקח-
על־הבנקים( רביו סירב להישמע לעצת אלון ,קיבל את דעת צדוק במלואה ,הורה כי
מייד לאחר שובו של שר־האוצר יהושע רבינוביץ מארצות־הברית ,יוחל בהליכי
סילוקו של זנבר.
אגב ,בחוגים בנקאיים כבר מדברים על זנבר כעל יושב־ראש מועצת-המנהלים
של ״בנק לאומי לישראל״ ,תפקיד שהוא למעשה פנוי.

הדוגמה האישית של וד־כ אנקוויון

כיתו של מנפ״ל שפר

חבר-הכנסת ארי אנקוריון הוא יו-
שב־ראש ועדת״הכנסת ,ובקי היטב בכל
רזי התשלומים הניתנים לחברי־הכנסת.
ועדת-הכנסת היא הקובעת את שכרם של
חברי-הכנסת ואת הוצאותיהם השונות.
 ,היא הוועדה הקובעת כי הוצאות האש״ל
והנסיעה של חברי-הכנסת יהיו הכנסתם
העיקרית ,יגיעו ל 3000-לירות בקירוב ל
חודש.
ח״כ אנקוריון הוא גם עורך״דין ,וודאי
מכיר את תקנון מס־ההכנסה ,לכן יש לה-

הלוואה חריגה
ישראל״ ,וביקש הלוואה מוגדלת .בדרך־כלל מתירות תקנות הבנק הלוואה של 30
אלף לירות בריבית נמוכה ,בתנאי שהדירה מתאימה לקריטריונים שאחד מהם הוא,
גודל הדירה.
והנה ,הוועדה לא נעתרה לבקשתו של שפר .ראשית ,לא היתה מוכנה לתת
לו הלוואה בסכום העולה על זה שנותנים לאחרים .שנית ,שטח הדירה של שפר
היה גדול ממה שמתירות התקנות.
זנבר פתר את בעיית גודל הדירה .הוא החליט פי כיוון שאשתו של שפר
היא קרמיקאית ,יש לנכות משטח הדירה שטח מסויים כסטודיו לאשה .עתה דובר
כבר בדירה ששיטחה צנוע ,ובסטודיו .הדרך היתה פנויה לפני הנגיד ,להורות על
מתן שתי הלוואות  :האחת לדירה ,השנייה לסטודיו.
כך מימן הנגיד לשפר את הווילה שלו ,והכל בא על מקומו בשלום .ועתה
גומל שפר לנגיד טובה תחת טובה.

שיחחז חוץ ־
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 70מיליון לירות

קניית צינו מ טל

תזכיר סודי שנערך במישרד־התיקשורת
מגלח ,כי מטלפונים השייכים למישרדי-
הממשלה בירושלים נעשו ,מאז תונהג
החיוג הישיר ,שיחות לחוץ־לארץ ב־70
מיליון לירות.
זהו גם סכום השיחות לחוץ־לארץ ש 
אינו מאושר ,ואיש אינו יודע מי הם
המטלפנים.

הלא■ ה דו א ר
עיתונאי ישראלי מנוי על שני שבו
עונים אמריקניים ,ה״ביזנס וויק״ וח־
״פורבס״ .הראשון מגיע ליעדו מדי יום
שני כמו שעון .השני מגיע מדי פעם בפעם,
באיחור של שבועות ,כאשר הדוור מביאו
בחבילות־חבילות ,הכוללות את כל הפי
גורים.
בדיקה של חותטות-הדואר מראה ,כי
שניחם נשלחים מבריסל באותו יום עצמו.
האחד נשלח לכתובת המערכת ,השני לכ
תובת הפרטית בצפון תל־אביב .ההבדל
בין הכתובות הוא גם ההבדל שנין מסירה
בזמן ,לפיגורים.

הבראה ב־ 140ד י ליום
שיא ארצי במחירי הבראה השיג בית״
ההבראה של קיבוץ מעלה־חחמישח ,ש
הודיע בחוזר למיפעלים כי המחיר למיטה
ליום יהיה העונה  140לירות ליום !
המחיר שמשלם המעביד כיום הוא כ-
 55לירות ליום.

קונצרן ״כור" בודק עתה את רכישת
מיפעל ״צינומטל״ ,המייצר צנרת ופרו
פילים מאלומיניום .בעלי המיפעל תובעים
עבורו  45מיליון לירות ,ואילו ״כור״ מע
ריך את שוויו ב־ 30מיליון לירות בלבד.
תזכיר פנימי של ״כור״ מגלה ,ני לא
כדאי לקנות את חמיפעל במחיר המ 
בוקש ,שכן ציודו אינו חדיש ויהיה צורך
להשקיע סכומים גדולים בחידושו .אולם
כיוון שהמיפעל הוא למעשה מוביל ב
תחומו ,והרווח בצנרת אלומיניום לרהי
טים הוא גבוה ,כדאי ל״כור״ להקים
מיפעל משלו ,בהשקעה עצמית.

כ ו ר •ו ותר ל מ ו ש ב ־ ץ
על ב ל ו ־ ב נ ד
חטיבת-המזון של ״כור" לא תרכוש
את מיפעל המרגרינה ״בלו״בנד״ ,השייך
לחברת־הענק ״יונילבר״ הבריטית .הברי
טים דורשים תמורת המיפעל  600אלף
לירות אנגליות ,שתשולמנה בחו״ל .ח-
מיפעל מתחרה במיפעל המרגרינה ״מטע״
של קונצרן ״שמן״ ,השייך ל״נור״.
נראה כי הטיפעל יירכש על־ידי
קונצרן ״עלית" ,השייך לקבוצת מ ר ק
מושביץ ,המתעניין נמיפעל .הידיעה על
התעניינות ״כור" נמיפעל התפרסמה ל
ראשונה ״בג׳רוזלם פוסט״ ,שעורכו ה 
כלכלי הוא בעל מניות גדול בקונצרן
״עלית״.

חודש הוצאות רכב ,לפי  1500קילומטר,
חיינו בין  750ל 1000-לירות להחזקת ה 
רכב׳ עבור נסיעותיו לצורכי המוסד־לבי-
קורת.
החשבון  :בימים שני ,שלישי ורביעי
חייב אנקוריון לחיות בכנסת בירושלים —
שהרי על כך הוא מקבל הוצאות־נסיעה
מן הכנסת .הוא מקבל הוצאות־נסיעח
מיוחדות על חיותו יושב-ראש ועדת-
הכנסת ,וגם עיסוק זה גוזל ממנו זמן.
חוץ מזה הוא גם עורך״דין בעל מישרד

מפלגת העבודה הישראלית
המוסד

בחשובה נא דהזכיד :

לבקורת
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המיסמך המגרה
המבקר מאשר לעצמו
ניח כי בדק היטב את החוקים ,שכן מזה
זמן רב הוא מקבל הוצאות-רכב גם מן
הכנסת וגם ממיפלגת-העבודה.
באומרנו מיפלגת־העבודה ,נקטנו מושג
רחב ,שכן אנקוריון מקבל הוצאות־רכב כ־
יושב״ראש המוסד״לביקורת של מיפלגת-
העבודה.
רק בימים אלה הוא פירסם את הדין-
וחשבון של המוסד-לביקורת ,בו מתח
ביקורת חריפה על חריגות מנוהלים של
חברי ועובדי המרכז .הוא נזף קשות ב
דובר מיפלגת העבודה לשעבר ,יורם פרי,
על שהזמין עיתונאים לארוחות — דבר
הפוגע במוסר הסוציאליסטי של ארי
אנקוריון .והנה ,אותו אנקוריון עצמו
קיבל ,כיושב-ראש חמוסד-לביקורת ,מדי

— וצריך לשבת יום אחד בשבוע במישרדו.
ובכן ,מתי הוא עורך את הנסיעות
עבור המוסד־לביקורת ,אלו שעבורן הוא
מקבל כ 1000-לירות לחודש 1
נראה כי התשלומים הללו ,שהוא מש
לם לעצמו ,עוררו תרעומת גם במיפלגת-
העבודה .המיכתב המצולם כאן מחווה
הוכחה להפכפכותו של אנקוריון  :כדי ל
שמש דוגמה לקימוצים ,הוא מקצץ ל
עצמו מיכסת קילומטראז׳ של  1250ק״מ
לחודש ,במקום  1500קילומטר .ואחרי זה
הוא מפרסם את חדינים־וחשבונות של
המוסד לביקורת.
כמאמר חז״ל :״אל תיזהר מן הפרו
שים ,ולא מן הצדוקים ,אלא מן הצבו
עים <״

