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מועצת־הלול שערוריית
 בין החוזה לגרמניה. קפואים עופות ארגנטינה מייצאת חורטים כמה מזה

 קפואים פטמים טון 5000 טל כמות על הוא הארגנטינאית למועצת־הבטר גרמניה
 גדולים מאמצים עוטה בשר-חבקר, טל ייצוא בקטיי הנתקלת ארגנטינה, לחודט.

יקרים. דולרים המדינה לקופת לחכניט כדי אחרים, ענפי״ייצוא לפתח
 לגרמניה, מיטראל המרחק מן במיקצת גדול לגרמניה מארגנטינה טהמרחק ביוון
 יטראל אין מדוע חזה" ״העולם כתב בדק גדולה, תעשיית-עופות בעלת היא וישראל
 בהצעות לישראל פנו אחרות, מדינות וכן הגרמנים, בי הסתבר לאירופה. עופות מייצאת
 לאירופה, מישראל עופות להוביל יותר זול שבן קפואים, עופות טל במות בל לקניית
 מקפיא, בקור נתקלו חן למועצת״חלול, ההצעות הגיעו באטר מארגנטינה. מאשר
 עופות אי־יצוא של זה, מחדל עופות. בייצוא עניין בל אין כי במפורש שם ונאמר

טעמים. מבמה המדינה, של הכושלת בכלכלה ביותר החמורים אחד הוא מישראל,
 כולה נמכרת זו במות לשנה. פטמים טון אלף 60מ־ למעלה מייצר הלול ענף

 שלמים ואיזורים לירות, מיליון 800כ״ האחרונות בשנים הושקעו הלול בענף לישראלים.
עליו. בנויים

 למחירים מישרד־החקלאות דואג נאה, רווח למגדלי־העופות להבטיח על״מנת
 הבשר סוגי שאר אם עופות עבור גבוה מחיר ישלם הצרכן בשוק. עופות של גבוהים

 מישרד-חמיסחר- את מישרד־החקלאות מכריח לבן יקרים. חם אף יהיו הנמכרים
 11ב־ במקום הקילו, לירות 17ב״ לסיטונאים מייובא קפוא בשר למכור והתעשייה

הממשלה. של רווח הוא וההפרש הקילו, לירות
 על לשמור כדי בכוונה, המייובא הקפוא הבשר מחירי את מייקרת הממשלה

 מעגל־קסמים, נוצר כך נאות• רווח למגדליהם ולהבטיח העופות, של הגבוה המחיר
 לשמור כדי רק לסוגיו, הבשר עבור כפולים מחירים לשלם האזרחים כל נאלצים שבו
חלול. ענף קיום על

 מחירי להוזלת ללוחמים איפשרח ולא תקפה, הלול ענף קיום טענת היתח כה עד
 לייצא : פשוט פיתרון קיים כי מתברר, עתה אולם מישרד״החקלאות. על לגבור הבשר
 תמורה יקבלו המגדלים זר, במטבע הכנסות המדינה תקבל זו בדרך לאירופה. עופות
לפחות. בשליש הקפוא הבשר מחירי את להוזיל יחיה וניתן יותר, גדולה

 למלא למגדל נוח יותר הרבה עצלות. :היא התשובה זו! בדרך הולכים אין מדוע
 למלא עליו יהא לייצא, יצטרך אם מחיר. בל המשלם לשוק, ולשלחם בעופות טנדר
 גדול. נעלם בישראל והמהווים הנאור, בעולם המקובלים ובריאות היגיינה תנאי אחרי
 ז ובאיכות בתאריכים עמידה לחו״ל, מישלוחים עם כאב־ראש למועצת״חלול, לה, למה

ן הבשר מחירי הוזלת מאפשרים אין אי״היצוא בגלל אם מה אז
 למכור למשל, כמו, ייצוא. לפתח מאשר לעשות, אחרים דברים יש הלול למועצת

 רווח, לירות וחצי מיליון זו מרמאות ולגרוף טריות, חן כאילו קפואות ביצים לציבור
בעניין. תתערב שחמישטרח מבלי

 אלו, עובדות שחל, משח ח״כ הצרכנות, מועצת ליושב־ראש נודעו לאחרונה
 מישרד- יוזיל אם מועצת־הלול. על עופות ייצוא בפיית של בכיוון לוחץ החל והוא

 ואז המקומיים, העופות מחירי יוזלו המייובא, הבשר מחירי את המיסחר״והתעשייה
יצוא. :אחת אפשרות רק למגדלים תחיה

.לביד
לריהוט נמסים

 בימים החלה אשקלון״ ״לבידי קבוצת
 ידע לפי מודולריים, רהיטים בייצור אלה

 קווי־ הרבב״זאת״בעצמך. ובשיטת הולנדי
 חדרי־שינח, סלון, לרהיטי חם הייצור

 ״לבידי מנב״ל וארונות־מיטבח. סיפריות
ה בי מסר, ייסר, ליחיא אשקלון״,

מיל 7—6 של למכירות להגיע היא כוונה
הראשונה. בשנה לירות יון

ב־ במיפעל במקביל ייוצרו חרחיטיס

 מכירות ההולנדית. החברה שם את ישאו
 למיליארד מתקרבות בישראל הרהיטים

 במה לנגוס מקווה וויסר לשנה, לירות
זח. בשוק אחוזים

מת אלה מוצרים של הייצור התחלת
 המוצר שחיה הלבידים, ענף כאשר רחשת

 וגם חמור, במשבר נמצא במיפעל, העיקרי
 המעבר ורודה. אינה התחזית בפורמייקה

 מייועדת, למוצרים חומרי״גלם ממכירות
ב המשבר על להתגברות ויסר, לדיברי

החברה. של הקלאסיים המוצרים מכירות
 מיפעלי״הזכו- מנהל בזמנו, היה, ויסר

 ניהל ואתר-בך בירוחם, ״טמפו" של בית
 עתה בית-שאן״. ״טכסטיל מיפעל את

ל ואחראי אשקלון", ״לבידי מנב״ל הוא
״עץ״לבוד״. קבוצת מטעם הרהיטים ייצור

ויסר כמכ״ל
לנגוס מקווה

ל ישראל" ״כיסאות במיפעל אשקלון,
 ויסר בעזה. נוסף ובמיפעל בשדרות, שעבר
חב עם חסכס-ידע חצי״שנה, לפני חתם,

והרהיטים ״בקו״, בשם הולנדית רה

•נהל מניר

□׳ החברה־־לישראל
 וקודס״לבן .״לודזיח״ מנכ״ל שחיה מי
 מנור, עמוס שירות־חביטחון, ראש

 ל׳ הבינלאומית ״החברה מנכ״ל יתמנה
 ״חחברח-לישראל בשם הידועה פיתוח״,

 שם מציריך, אלה בימים חזר מנור ב׳״.
 ״עסיס״, מיפעל בעלי בין שיחות התקיימו
 החברה, ראשי עם בז׳רנו, מישפחת
 מגדר- והנריק רובינשטיין אהרון

 להבהיר גם חיתה הפגישה מטרת מן.
 לראשי״החברח. מנור בין אי״ההבנח את

 ״עסיס", עם המשא-וחמתן את ניהל מנור
ישי במגעים החלו ״עסיס״ בעלי כאשר

 בהנחה גבו, מאחרי החברה ראשי עם רים
ממנו. קשוחים פחות יהיו בי

 בכך התפקיד קבלת את היתנה טנור
 החברה של המניות חון גיוס שיושלם —
 מיל׳ 11 עוד (חסרים דולר מיליון 30ל־

 תהפוך ההון את יגייסו לא אם וכי יון),
ה בלי רגילה, חברה-להשקעות החברה
לישראל״. ״החברה עידוד חוק של הנאות

ב״נלל אכזבה
מצירה

 (מיל.) מרב-אלוף אובזבח ״כלל" צמרת
״ה את שנתיים מזח המנהל צור, צבי

 של חברח־בת שהיא המרכזית״, חברה
״בלל". קונצרן
 שניהל במגעים חוסר-בישרון גילח צ׳רה

 שכח בהם ואשר זר, טף עם לאחרונה
 ביותר וחשובה מרכזית לנקודה להתייחס

״כלל". עבור
 דריכה של אווירת עתה שוררת ב״כלל"

 אהרון חמנכ״ל, של ניסיוט במקום.
 150ל- החברה הון את להגדיל דוברת,

ב תלותו את להקטין כדי לירות מיליון
ה ניכשל. — הגדולים הבנקים שלושת
מבי בי ציינו להגדלה, המתעדים בנקים,

מתנה ״כלל" של החדשה האמיסיה רת
 הפיחותים בגלל בעיקר בעצלתיים, לת

משקיעים. המרתיעים בישראל, הרבים
ב לעשות מה יודעת אינה גם ״בלל"

 יודאיקה״. ב״אנציקלופדיה השקעותיה
ה מיליון 20 את עבר המצטבר ההפסד
 לירות 1000 של הפסד יש ועתה לירות,

 עולה באמריקה הנציגות נמכר. סט לכל
 מכסה ואינה לשנה, דולרים אלפי מאות

 באמריקה, הנציג שחיה מי עצמה. את
 חברת- מנחל קודם — נחמני גדעון

 ״תמכין״ ״כלל״, של הכושלת המחשבים
 את להחליף גם רוצה ״כלל״ הוחלף. —

המוציאים ״כתר", דפוס הוצאת מנכ״ל

רוצה רוטשילד
טאוב את להדיח

מאוב יו״ר
לסילוק מועמד

ח בין לאחרונה נוצרה מוזרה ברית
אוי לבין דה״רוטשיקד אדמונד ברון
 שואפים השניים רוזנבוים. טיבור בו,

 לניירות- הרשות יושב־ראש את לחסל
 ב- התבטא חברון טאוב. יצחק ערך,

 ״החברח״לישראל״, של מועצת-המנחלים
 ל״חברה מתנכל טאוב כי בז׳נבה, שנערכה

ה את לפרסם אותה בהכריחו לישראל",
 רוזנבוים, לבעלי-חמניות. ולמסרם מאזנים
ל די עושה אינו טאוב בי סבור מצידו,
 לבעלי- למסור ״החברח-לישראל״ אילוץ

מאזני. חומר המניות
 ראשי עם בשיחות החלו חברון אנשי
 טאוב את יסלקו שאלה כדי האוצר,

מתפקידו.
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הננסית חסכונות
ה המדינה, הכנסות על הממונה ש  מ
 המרכז של סגור בכנס הופיע נוידרפר,

חשו דברים במה ואמר לניהול, הישראלי
: בים

 רי* יצחק חטנכ״ל, ה״יודאיקח״. את
ה לשואה ישירה באחריות מואשם שין,

 הכוחות מיטב את שסילק בכך פיננסית,
 ל״בלל", הבטיח רישין אולם החברה. מן
 לירות מיליון 20 של הלוואה יגייס כי

 ממשיך הוא כך ומשום ההפסדים, לכיסוי
בתפקידו.

צור (מיד.) רב־אדוף
חוסר־כישרון מגלה

תתחסל היסתור־
 מנוס אין כי החליטה, חברת״העובדים

 ההסתדרותי מישרד-חנסיעות מסגירת
גדו הפסדים צובר המישרד ״היסתור״.

נר ולא בתיירות, הגיאות בשנות גם לים
כלכלית. מבחינה להבראתו סיכוי אה

 כפר־חנופש את למכור תחיה המגמה
 לחברת־ ל״חיסתור", השייך באשקלון,
 חברת־ ואילו ההסתדרות, של המלונות

 ל״אל- תימכר בארצות-הברית שלו הבת
לאיטו. יגווע עצמו המישרד על״.

 מבקר-החסתדרות מסיים אלה בימים
 בי גילה, המבקר ב״היסתור״. חקירה

 ל- נסיעה לעצמו אירגן שם בכיר מנהל
 מפורשת החלטה למרות ארצות-הברית,

 המנהל הנסיעה. עד מועצת-המנהלים של
 תדרוש בארצות-הברית חברת-חבת כי יזם
 להחלטה. בניגוד נסע וכך לשם, בואו את

ב הפרשה את שחשף מבקר-ההסתדרות,
 הנסיעה כי מציין בארצות-הברית, ביקורו
תועלת. כל הביאה ולא מייותרת חיתה

באבן־יחווה קניות
 איזור של הזולים שהקרקעות לאחר

 פונים יקרים, הפכו וכפר״סבא רעננה
 בכביש למושבות זולים מיגרשים מחפשי

 אבןי הוא החדש הלהיט לתל-מונד. הישן
הוותיקה. המושבה יהודה,

 לקנות חיה ניתן עוד שנה לפני רק
 אלן] 30ב־ דונם, חצי על בודד בית במקום
 אולם אלף, 130 הוא המחיר ביום, לירות.

 רעננה. מחירי לעומת זעום זה מחיר נם
 מיפעי העברת גם נותנת למקום תנופה

 ת׳ של הבכיר הסגל לנתניה. "עסיס״
 לווילווו מיגרשים לעצמו מחפש מיפעל

 חוזי והסביר הקרוב והמקום נתניה, ליד
אבךיהודה.

 שי עם רב זמן להמשיך נוכל לא •
בן־שחר. ועדת של חמס עורי
 מס-קרקעוו הנהגת שוקל האוצר •
 טדי-שנז תשלום המחייב באנגליה, כמו
 חיז המטרה למכירה. הנכס הוצאת או

 להורי וכך למכרם, בעלי-מיגרשים אילוץ
הקרקעות. מחירי את

 בשיעו שיהיה נטו, מס״רווח־הון •
 יחו ,1977 משנת החל לשנה 2.57, של
ופנסיה. גמל בקרנות חסכונות על גם
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