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^זזחחה

 ניו־יורק ראש״עיריית בים, ואברהם קיטאי סול פיינברג׳ אברהם קלוצניק׳
 מהם בניו-יורק, סניפים חמישה לבנק דולר. מיליון 275 1974 לסוף היה, מאזנו ביום.

בוול״סטריט. מיוחד וסניף החמישית בשדירה המרכזי
 בגלל בנק״האם, של הנזילות מקשיי נובעת קליין על״ידי הללו הבנקים מבירת

רובינזון. למישפחת בהלוואות וכן מתכות בעיסקי כבדים הפסדים

 את מוכרים איר
הרו כיבשת

במדינה
העם

ת י בו כ ת ל האור א

ם ע פ השנייה ב
 בדיחודדחזוועה

 שוב הפכו
 בחברה אוסנה

הישראלית
 שיכבה — המדינה את שעוזב ״האחרון

 מבדיחות־ אחת היתד. בלוד!״ האור את
ה המיתון בימי הארץ את שהציפו הזוועה

 אז שניסו סוציולוגים .1967 ישנת של קשים !
 הבדיחות ״סל הרחבה תפוצתן את להסביר

 כמנגנון־הגנה אותן הגדירו המקאבריות,
 הכלכליים, הלחצים מפני הכללי, האני של

והמדיניים. החברתיים
 פועל החל זה מנגנון כי נראה לאחרונה

המדי של מצבה על בדיחות־הזוועה שוב.
האח ביותר. פופולאריות שוב הפכו נה

 עם שנפגש אנגלי על סיפרה שבהן רונה
 מצבה ״שמע, באוזניו: והתוודה ישראלי,

 של ממצבה פחות לא חמור אנגליה של
בכם!״ מקנא אני ובכל־זאת ישראל,

הישראלי. היקשה ז״ ״מדוע
 לפחות שאצלכם ״מפני האנגלי: השיב

נ״ הסוף את כבר רואים

דיעות •
ת ״לא שנו ף !ל סי !״להו

 ארוחודהבוקר בשעת
 242 אבי גיסה בירושדיב

חדשה הצעת־החלטה
 העיניים בעל האנגלי, שבפי הבשורה

 אחת, היתה הסבוכות, והגבות האפורות
 ״אל :ובערבית באנגלית עליה חזר והוא

 לתו* אותו פיתחו — השער את תנעלו [
!״חה [
ב בקאהיר, בעמאן, אותה השמיע הוא !
 המיזרחית. ובירושלים בשכם דמשק, !

 הלורד והתנהלות. אלימות נגד ף
מועצת־הביטחון החלטת אבי קאראדון,

קאראדון לורד
!״השער את תנעלו ״אל

 הכללית העצה את לתרגם מוכן היה ,242
 !״להוסיף — לשנות ״לא :מעשית להצעה

 לפני :שכם מחוז מושל שהיה מי הסביר
 לשנות תנסו (הערבים) אתם ״אם :שנה 40
 תזמינו ,242 מועצת־הביטחון החלטת את
 מוחלטת ישראלית התנגדות אמריקאי, וטו

 ההחלטה את תשאירו אם אבל וקיפאון.
ש תוספת עליה ותוסיפו כמות־שהיא,

 יתקבל — הפלסטינים זכויות את תאשר
ה האנשים וגם מירבית, בהסכמה הדבר

 זאת.״ יקבלו בישראל סבירים
 ב־ ארוחת־הבוקר שולחן ליד בשיבתו

 המנסח זרק ירושלים, שבמיזרח ינזק״א
 הצעת־ הנייר על דקות, כמה תוו הוותיק,
לדוגמה: החלטה

המאוח האומות של ״מועצת־הביטחון
— דות

ה נ י מ א ה ב  ב־ שפורטו בעקרונות ״
)16 בעמוד (המשך

2002 הזה העולט

 כזח כמוהו מישרד־המיסחר״והתעשייה
 יש גנרל לבל הבוקסרים. ימי של סין של

ח עושה והוא משלו, אחוזה  שלו, כבתוך נ
האחרים. במעשי להתחשב מבלי

 במישרד־ הבשר• ייבוא עיסקי למשל,
 לסחר, מרכז קיים המיסחר״והתעשייח

 מזון. מיצרכי של הייבוא בל את המרכז
 המטפל ארז׳ עודד ממונה זה מרכז על
קפוא. בשר בייבוא גם

 או קפוא, כבד או כבשים בייבוא אבל
אח מחלקה מטפלת וחלקי־פנים, לשונות

 ובראשה במישרד-המיסחר-והתעשייה, רת
 של הסחר מרכז ששון. עזרא עומד

ל ויעילות חדישות שיטות מכניס ארז
מיליו עשרות למדינה חוסך הבשר, יבוא

 של סגנו חתם למשל, כך, דולרים. ני
 לייבוא חוזה על לאור׳ יהושוע ארז,
 חקפיד מגרמניה, קפוא בשר טון 150

 לירות. כמיליון של ביצוע ערבות לקחת
 אי״יבולתם על הגרמנים משהודיעו עתה

 יגבה כי לאור הודיעם בתנאים, לעמוד
שהפקידו. הערבות את

הק והכבד הכבשים בממלכת אולם
 ימי-הבי- ונוהלי הפקרות שוררים פוא,
 על- נכתבים המוצאים המיכרזים ניים.

 מישפטיות תביעות וגורמים בורים, ידי
הרינו רבים הענף בחוגי לרוב, ובג״צים

 למען נתפר המכרזים מן שחלק על נים,
מסויימים. יבואנים

המר ״המשביר זבה חצי-שנה לפני רק
מאוס כבש טון 250 לייבוא במיכרז כזי״

 ה- את הפסידה ״אשור״ וחברת טרליה,
 הלקוי. ניסוחו על לבג״ץ והלכה מיברז,
 400 לייבוא מברז שוב הוצא אלה בימים

 המיב- נוסח אפריל. בתחילת כנשים טון
 לייבוא הצעות להגיש יש בי קבע, רז

״טל המילה נמחקה אחר-כך ;טלאים
״כב המילה נכתבה ובמקומה אים״״,

 קילו 10 עד של המשקל אולם — שים"
 הכוונה למה ברור לא המיברז מן נשאר.

ז שלו לרבעים כולו, לכבש : במשקל
 בנמצא אין כי יודע, בענף המבין כל
 קילוגרם. מעשרה פחות שמישקלו כבש

לק צריך מיכרז כי יודע בענף המבין בל
 שבשרם טלאים רק שיביאו ראשית, בוע/
 בי לרשום יש שנית, כבשים. ולא רך,

הזכ שכן בלבד, נקבות לטלאים הכוונה
או אינם והישראלים ריח מדיפים רים

 הזן את לרשום יש שלישית, זאת• הבים
 טעם הבדלי יש שכן הרצוי, הטלה של
לזן• זן בין

במישרד- המיכרזים על הממונים אולם

 זאת. כל יודעים אינם המיסחר־וחתעשייח
 שתם נמיכרזים לארץ, מביאים : התוצאה

 בוגרים כבשים גרועה, סחורה מוציאים,
קשה. שבשרם
 ז טובים טלאים לשוק מגיעים כיצד

 אולם המקומיים, הגידולים מן — חלק
 טלה קילו ומחיר ביוקר, מוכרים הנוקדים

 שנלחץ כיוון לירות. 40ל- מגיע מקומי
 הממשלה מרשה הישראליים הנוקדים

 נשנה, אחדות פעמים רק מיברזים להוציא
 השטחים, מן ערבי היבואנים מוצאים
שמו. על הטלאים את מביאים

 של בנו שם על הביאו לאחרונה רק
טל טון 40 ג׳עברי׳ חברון, ראש־עיריית

 תמורת לירות אלף 50 קיבל הוא אים•
 ל- ישירות חגיעו וחטלאים שמו, מתן

 מחירם אלה, טלאים יהודיים. איטליזים
 נמכרו והם הטון, דולר 1000מ־ פחות

 לערך. הקילו לירות 24 עד 22ב- לאיטליז
 לירות 10 של נקי רווח עשה היבואן
 חעיס- כל על לירות מיליון 4 או לקילו,

 — לאיטליזים בזול טלאים מבר ועוד קה,
דומה. סכום שהרוויחו

 זהחגוות עןוני־הד־ן
הממשיתיות

 הוועדה יושב־ראש שהגיש דין־וחשבון
 עורכי- בין הממשלתיות החברות לפיזור
שי על מורח נכט׳ משה השופט הדין,

 ייצג הועדה כינון לפני במצב. ניכר פור
 אחר עורך-דין חברות, 17 אחד עורך־דין

 חברות, 11 ייצג אחד עוד חברות, 15 ייצג
 שלושה אחד, כל חברות 8 ייצגו ארבעה

 4 ייצגו שניים אחד, כל חברות 5 ייצגו
 כל חברות 3 ייצגו ושלישה אחד כל חברות

אחד.
 עורכי■ חמישה הוא המכסימום עכשיו,

 ועוד אחד, כל חברות 3 המייצגים דין
אחד. כל חברות 2 עם עורכי-דין שמונה

 חוק-החברות- לתוקפו נכנס אלה בימים
 של מינוי בל בי הקובע הממשלתיות,

אי טעון ממשלתית, לחברה מישפטי יועץ
 החוק רשות־החברות־הממשלתיות. שור

 להיות יובל לא חבר־כנסת כי גם קובע
 או ממשלתית, חברה של מישפטי יועץ

 יועץ שהוא בתאגיד עניין בעל או שותף
ממשלתית. חברה של מישפטי

מקבלים מה
מהקבלן?

 למנות החליטה לאומי בנק הנחלת
 מידת את יחקור אשר מייוחד, חוקר

 להפסד גינצבורג מרדכי של אחריותו
ל להיגרם העלול ל״י, מיליון 2.2 בסך
 ממנהלי״הסניפים אחד הוא גינצבורג בנק•

 הוא שנים ומזה הבנק, של הוותיקים
 דן שבמלון לאומי בנק סניף את מנהל

 קב- צבר שבו סניף, אותו זהו בתל־אביב.
 (העולם וייסברג עמירם הנמלט, לו״העפר

בנ וערבויות משיכות״יתר ),2001 הזה
 אי-פעם יוחזרו כי סיכוי כל שאין קאיות
לבנק.

 סביב תתנהל לא גינצבורג נגד החקירה
ל וייסברג עמירם הצליח כיצד השאלה,

ש להניח יותר סביר שולל. אותו הוליך
 שהוא הם, גינצבורג נגד המועלים החשדות

 של ללא-כיסוי המחאות לכסות איפשר
למו מעבר ערבויות לו והעניק וייסברג,

 אישיות טובות״הנאח לו שחיו משום תר,
ני עובד-מדינה, גינצבורג היה אילו מכך.

 בתור לקיחת־שוחד. בכך לראות היה תן
 יכולה בנק, במו פרטי מוסד של עובד

מעילה-באמון. בכך להיות
 שיגשגו שבהם בימים עוד כי מסתבר

יח- נתקיימו הצעיר, הקבלן של עסקיו

גינצבורג מנהל
במישפוזה הכל

 הסניף מנהל לבין בינו הדוקים סים
 עמירם כי נראה עסקיו. את ניהל שדרכו

ב חרבה נדיבותו על גינצבורג את פיצה
לחברתו. שהעניק הבנקאיים שירותים

 בקביעות סועד גינצבורג חיה למשל, כך,
 היה וייסברג וייסברג. של חשבונו על

 לא אלה לחגים. יפות מתנות לו שולח
 יקרים,, משקאות־חריפים סלי רק היו

 שאחד יקרה, מערכת־סטריאו גם אלא
 במו־ התקין וייסברג של חברתו מעובדי

האח בשנתיים גינצבורג. של בדירתו ידיו
ל פעמים מיספר גינצבורג יצא רונות

 לאומי בנק שמינה החוקר בחו״ל. חופשות
 חיו לא אלה נסיעות אם לבדוק, יצטרך

וייסברג. של חשבונו על
 מושמעת וייסברג נגד העיקרית הטענה

 שברח. הקבלן של אחרים נושים מפי
 היח סניף־הבנק מנחל כי טוענים אלה
 האמיתי הפינאנסי מצבה את לדעת צריך

 וייסברג. של והפיתוח הבנייה חברת של
 כך. על העיד בבנק החברה חשבון מצב

הנו את להרגיע פעל הסניף מנהל אולם
 שחזרו צ׳קים עם אליו פונים שהיו שים,
 כמה טענו הוא, אילולא שנפרעו. מבלי

 מזמן בבר פועלים הם היו מהנושים,
 וייסברג, של לחברתו כונס-נכסים למנות

מהארץ. צו״עיכוב־יציאח נגדו ולהוציא
 עורך- גינצבורג, של שחתנו העובדה

 בעל הפך פיינברג׳ נחום הצעיר הדין
תש וייסברג, של בחברתו זבות-חתימה

 חנראה, ככל לחקירה. נושא היא גם מש
 זכות וייסברג. של שותפו החתן הפך לא

שאפ כדי לו, הוענקה השנייה החתימה
 כי ולטעון הנושים את לדחות יהיה שר

שחס מפני צ׳קים, לחם לשלם אי-אפשר
חצ׳ק. על שנייה חתימה רה

 ז זח בהסדר חלק לגינצבורג היה האם
ש החקירה, בסיום רק יתברר זה דבר

 בניגוד מנהל״הסניף פעל אומנם אם תברר
ייצג. שאותו הבנק של לאינטרסים
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