
 הארץ, את שזיעזעו זה, במישרד רמות
בתמו להשתלב מבקר־המדינה עתה מנסה

 מצב הנגע. לעקירת חלקו את ולתרום נה
 המצב בחו״ל, בארץ. הנעשה לגבי נכון זה

 שם, פועל אינו המבקר יותר, הרבה נוח
 פחות פלילים מעשים גילוי מפני והסיכון
בהרבה.

יכו בארץ — מכל החשובה והעובדה
 תעשיין ולשבור לחקור המישטרה לה

 מישרד- פקיד עם בקישרי־שוחד העומד
 לשים יכולה אינה המישטרה אד הביטחון,

 מישלחת־ עם הסוחר זר, יצרן על ידה
בחו״ל. הרכש

יוד איכס מישדחת-הרבש אנשי
 משמשים הם פעם שלא בלל עים

 מקומיים פקידים כידי כלי־מישחק
 מישרד־הביטחון. של מפויימים

מד לחו״ל, הזמנות מפנים הללו
 היכן אנשי־חמישלחת את ריכים
 את מאשרים הציוד, את לקנות

 אנשי על-ידי המתבצעת הקנייה,
 שוחד ומקבלים כתום־לב, הרכש

בחו״ל. מהיצרן זר כמטבע
 לחו״ל, הזמנות־רכש להפניית דוגמות

ב בארץ שיוצרו פירטי־ציוד אותם של
אי למישרד-הביטחון, וסופקו שנים משך

חסרות. נן
 הזמנות

ל ^ ״ ו ח ל
 בפריטי-ציוד עוסקות דוגמות אותן ל

ישרא בלירות כסף, שוריין שעבורם
 מיש־ של השנתי התקציב במיסגרת ליות,

רד-הביטחון.
 וההלבשה. הטכסטיל ענף! •

ל הועברו האחרונה השנה במחצית
מיל של בסדר־גודל הזמנות־רכש חדל
 ביגדי־ — פריטי-לבוש של דולרים, יוני

שמי אוהלים, תחתוניים, בגדים עבודה,
 זה שציוד בשעה זאת, תיקני. וחגור כות

 למישרד־הבי־ בעבר ונמכר בארץ מייוצר
צה״ל. של לשביעות־רצונו טחון

 במישרד־הביטחון זה נושא על האחראי
 נראה ברוקנר. בשם בכיר פקיד הוא

 הזה שהעולם למקורביו, או לו, שנודע
 מהרה עד לחדל. ההזמנות פשר את בודק
 שטען ההסבר עקיפין, בדרכי אלינו, הגיע

 אשראי בתנאי בחו״ל נרכש זה ציוד כי
מאוד. נוחים

 — כיותר תמוה ניראה ההסבר
 קנה■ היוו לא מעולם תנאי-אשראי

ש ציוד של כחו׳׳ל לרכישה מידה
 מישרד־הבי־ בארץ. בר-השגה הוא

 תקציב לפי פועל שהוא טוען טחון
 את לחייב יכול ואינו קבוע, שנתי

האש את הכאות. לשנים תקציבו
 מיש־ של הכללי החשב מתאם ראי

מישרד־הכיטחון. ולא רד-האוצר,
 בתים ייבא מישרד-הביטחון בתים. •

 חיילים, בהם לשכן כדי אלומיניום, עשויי
 מייצג החברה את פאנל־פאב. מחברת

 (מיל.), אלוף סגן גתמון, אלכס בארץ
ב במישלחת־הרכש אחדות שנים ששימש
צרפת.

כראוי, הבתים את לתחזק ידעו לא בארץ
חלפים. להם נמצאו ולא

 מישרד- קנה זה, כושל ניסיון למרות
בתים, מ׳ 80,000 בארצות־הברית הביטחון

 טרום כאש ישראלי שמיפעל בשעה זאת
 היו בסון, מודל המיפעל או (אשקוריוז),

 עצמם. בתים אותם בארץ לייצר מסוגלים
כים־ ערך־מוסף בארץ המייוצרים (לבתים

מלא). עט
הידראו מיתקנים חיל״האוויר. •
ביט ציוד אלקטרוניים, לוחוודבקרה ליים,
 בארץ יוצר זה ציוד — לפרטו שאין חוני

חיל־האוויר. עבור
ההז מרבית הופנו האחרונים בחודשים

 המיפעלים לחדל. אלה בנושאים מנות
 מהנדסי־ מעסיקים זה בנושא העוסקים

 בחיל־ לשעבר טייסי־קרב ביניהם טייס,
 עולים־חדשים ומהנדםים־מומחים, האוויר,

 לא האחרונים בחודשים מארצוודהברית.
 הזמנת־ייצור כל כמעט המיפעלים קיבלו ז

נוספת.
 המיפעריס יסיימו בשנה בתוך

ש פרוייקטים אותם בניית הללו
 נמצאים הם ועתה בעבר קיבלו

 ואז בנייתם. של השונים כשלבים
 מיפעלים מאותם רבים יתמוטטו
ש שעה במודגש, זאת, וייסגרו.

 נקנה בייצורו, התמחו שהם הציוד
קשה. כמטבע ״ל כהו עתה

הזמין ימים 10 לפני מיכליות. • 1
מיכליוודתיד־ 100 בחו״ל מישרד-הביטחון

וציבוריים פרטיים שמיפעלים למרות לוק,
134 בעמוד (המשך

19*1 הזה העולם

ק בנ ח ה תו פי  ל

מה קונה קו

ת אסיא" ב״בי
 קומת- קנה ״חבנק-לפיתוח-התעשייה״

 שגונה החדש, אשיא״ ב״גית משרדים
 ״נית אייזנברג. שאול המיליונר

 געוד חיכל-המישפט, מול מוקם אשיא״
 כיום ״חבנק־לפיתוח״התעשייה״ מישרדי

לקו יעכיר הבנק ב״מיגדל־שלום״. הם
 חב־ ממישרדי חלק אשיא״ שב״בית מה

שלו. רות״הבונ
 על תמיהה הביעו הבנק מראשי במה

לש לבנק חיה ניתן בי ועיינו העישקח,
 קומת-מישרדים עוד לקנות או את בור

 בין פיצול למנוע ובך ב״מיגדל״שלום׳/
 אחד כי מציינים בדוגמה שלו. חמישרדים

של קומה עתה קנה הגדולים הבנקים
ב״מיגדל-שלום״. מה

אייזנכרג משקיע
שם חלק פה, חלק

באריזות סרטן
לא עומד האמריקאי מישרד־חבריאות

(הניי לשוגיו בפי־ווי״שי שימוש על שור
 מוצרי-מזון, לאריזות למיניהם) לונים

 חומר בין קשר קיים בי שנתגלה מאחר
מחלת-השרטן. לבין זה

 מעודד הפי-ווי-שי בי העלו, מחקרים
 יאשרו מבך כתוצאה שרטניים. גידולים
 פי״ווי-שי באריזות השימוש על בקרוב
 לארוז בישראל גם נחוג ביום למזון.
גבי בגון שונים, מוצרי-מזון זה בחומר

 באר־ תעשיית-המזון וירקות. בשר נות,
לא תחליפים מחפשת החלה כבר ה״ב

ריזות.

ח ד י ג ה ו

״רמתם רשת מיסתרי
 ״רמתם״ חנויות רשת לקניית כמועמדות עצמן הציעו שונות קבוצות שבע
 רשת שלו פדרמן יקיתיאל איל-חמלונות קבוצת חן הקבוצות ממבש. הפטורות

 ״שטרן״, בישראל הפועלת חברזיליאנית חנויות״חתכשיטים רשת ״אשבר״, בשם מתחרה
 ״צים״ קבוצת כגן, ארנולד האמריקאי המשקיע ליבו, ו ג׳ הקנדי המשקיע
ועוד. לישראל״, ל״חברה השייכת

 שערכו בדיקות החברה. את למכור מוטמן מי ברור לא עדיין קונים, יש בעוד
 בעיקר היו 1974 בשנת ״רמתם" ריווחי :ביותר מוזר דבר העלו קונים במה

בחנויות. ישירות ממכירות ולא וחפרשי־עשר, מפיחותים
לירות. מיליון 1.7 של בשבום קרקעי נבט 1974 בשנת קנתה החברה בי התגלה

 אפילו שווה אינו בי נמשר המייועדים לקונים אך זה, בשבום במאזן רשום הנבט
אחת. לירח

 לאחר 52.57*״, המחזיקה ישראל־שווייץ״, — ״אוניון חברת הוא העיקרי המוכר
 פועלי מיפלגת בעלים: שני זו לקבוצה מנור. עמוס בידי שחיו 570 שקנתה

 בידי כימעט־שווים בחלקים מוחזק המניות שאר רוזנבוים. וטיבור ארץ־ישראל
״בופינור״. והשנייה ״ניצח״ האחת חברות, שתי

 היא חשיבה תובע. אין לשנייה הרי רוזנבוים, של היא ״ניצח״ בי שידוע בעוד
 לשעבר, מפא״י וגיזבר ״שולל-בונח״ מנב״ל רכטר, צבי שם על רשומה ש״בופינור״

המפלגה. עבור בנאמן, בחברה מחזיק רבטר בלתי-חוקי. באופן שמו על רשומה והיא
 בעליה מיהם לגלות בדי חבל לעשות החליט דה״רוטשילד אדמונד חברון

צור. למיכאל או לרוזנבוים חלק בה יש שמא חושד שהוא כיוון ״בופינור״, של

ביץ ״גואנד בסיקבות ..פאר־
 את לעשות מנשה אודונץ דב

בו מלון לקחת : הבלתי-אפשרי-בימעט
 להופכו שנים, במה מזה רע שם בעל של

 בעל-המלון של בניו באשר ומושן, דיווחי
הבנה. מחוטר בגב, שכינים תוקעים
 כמנהל עדיין המחזיקו היחידי הדבר

 זהו בי העובדת הוא ״פאל״, של כללי
 דב התחיל בו לשעבר, ״שרתון״ מלון

שה עד אט-אט ועלה כנער״שליח לעבוד
מנהל״חקבלה. לדרגת גיע

 דב בעוד בקירוב, שנים ארבע לפני
 המשקיע פאלוך, אריח לקחו ,35 בן

 ״מיג- קולנוע שטח את שקנה מגרמניה
 בונה החל פאלוך אצלו. לעבוד דלור״,

 דב. בידי הפקידו ״שרתון״, מול מלון
 ואחר- טעמו-שלו, לפי המלון את בנה זה
 זו בתקופה שנים. שלוש משך ניהלו בך

 תפושה בעל החדרים 20$ בן המלון היה
 ארצי. שיא בימעט — 8070 של ממוצעת

העו בבל לתהילה יצא המלון של שמו
תיי שולח דב היה קרובות ולעתים לם,
 המלון אל מקום להם נמצא שלא רים

״שרתון״. — שממול
 הטיפול היה שב״גראנד־ביץ׳״ הייחוד

 להקדיש שלו הצוות את חינך דב האישי.
 בי להם הוכיח לקוח, לבל תשומת-לב

תיי הרבה יש אם שבן משתלם, הדבר
עובד. לבל הבנשות הרבה גם יש — רים

 אריח כשקנה חודשים, שמונה לפני
 דב של עצתו לפי ״שרתון״, את פאלוך
 ההשקעה. מבחינת זהב עישקת (״זוהי

 מיליון 6ב- דונם 11 של ושטח מלון קנה
 הישט. זח לנהלו. לדב הציע הוא דולר״),

הרג על אותו שהעמדת מלון לעזוב למה
 ינהל בי העובדה לו קטמה אך ז ליים
 נענה והוא שליח, בו שחיה המלון את

בחיוב.
 את מנחל הוא חודשים שמונת מזה

ל״גראנד־ביץ׳״ להופכו מנשה ״פאל״,

 בת• עלייה חלה האחרונה בתקופה שני.
חד 350 עם 707ל־ס עתה המגיעה פושה,

 ובו מדי-ערב מלא מועדון־חלילה רים•
ועי הבאת מתכנן דב לואיג׳י. מזמר

שטחים לו שיש למלון, וקונגרשים דות

אודונץ מגב״ל
? לא או כן

 להמשיך מובן הוא ביותר. רבים ציבוריים
 בני לו יתנו רק אם המלון, את לנחל

 — לא אם הבנתו. לפי לנהלו פאלוך
 מלון בל לנהל בעייה לו תהיה לא

בארץ.

ליעוראל בשר למכור מנסה אוסטרליה
 אושטרליה של חמישחרית נציגותה

 להגדיל רבים מאמצים עושה בישראל
 1974 שבשנת לאחר לישראל, הייצוא את

 20 לאושטרליה הישראלי הייצוא היה
מיל 10 רק ממנה והייבוא דולר, מיליון

 מקדישים שלחם הענפים בין דולר. יון
 בשגרירות מיוחדת תשומת-לב עתה

 לשו- הבשר גם מצוי בישראל, אושטרליה
גיו.

 אוש- מינתה תוצאות, לידי להביא כדי
 קבוע נישפח-מישחרי בישראל טרליה

לתור נישפח גם שיחיה חולמס, ג׳ון
 עד בתל־אביב. דרך־קבע יישב אך כיה
 יערי, אריה המישחרי הנציג היה בה

חולמש. אחרי מישפר־שניים עתה שהפך

 לאו־ למכור קל לישראל כי טוען יערי
ל העניקה שאושטרליה ביוון שטרליה,

מע מתפתחת. מדינה של מעמד ישראל
הק הישראליות לשחורות מקנה זח מד

 מאושט- השחורות שעל בעוד במבט, לות
 יערי מלא. מכש משלמים לישראל רליה
 לאושט- מישראל ההובלה כי גם אומר
 בעוד הממשלה, על-ידי משובשדת רליה

ל עוזרת אינה האושטרלית הממשלה
 בולטת, ישראל של ההעדפה .יצואנית

מרשי עתה נמחקה שיוון העובדה לאור
 ישראל ואילו המתפתחות, הארצות מת

בה. נשארה
 מוצ־ ,יהלומים הוא הישראלי הייצוא

מו אושטרליה וכימיקלים. רי״טכשטיל

 ומתכות גולמי צמר בעיקר ביום כרת
 לישראל למכור רוצה היא עתה שונות.

בשר. גם
המר ״המשכיר נציגי חתמו לאחרונה

 באושט- קפוא כבש לקניית חוזה על כזי"
 הנישיון יצליח אם ישראל. עבור רליה,
 מיי- חלק להטיית לגרום יכול הוא חזה,
לישראל. האושטרלי, הבשר צוא

 מופנה אושטרליה של הייצוא מרבית
קיי שבהן ואירואשיה, אמריקה לטוקי

 זה דבר בולטת. פרו-ערבית השפעה מת
 הקשרים הגברת על הוא גם מקשה

 חברת־התעופה למשל, כך, המישחריים.
 ״קואנטאש״, אושטרליה, של הלאומית

לישראל. לא אך לדמשק קו פתחה
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