
 אוריגינל״ ״טבק
לתורכיה

 40מ־ למעלה המקיף• וגדול חדש שוק
 החברה בפני נפתח תושבים, מיליון

 בזיכיון המחזיקה — ״לילית״ הישראלית
 לגבר הטיפוח מוצרי לסידרת מחו״ל
אוריגינל״. ״טבק

 לתורכיה, השיווק בזכויות המדובר
 מהחברה לאחרונה ״לילית״ שקיבלה

שמר — אוריגינל״ ״טבק הבינלאומית
~*ח*בשוייצריה. כזה

 את מייבאת תורכיה היתה עתה עד
 מאחר מאירופה. אוריגינל״ ״טבק מוצרי

 שרמת נוכחה בשוויצריה והחברה־האם
 נופלת אינה ״לילית״ במפעלי הייצור

 באירופה, שבמפעליה מזה במאומה
 ״טבק שמוצרי ההצלחה את ובהעריכה
הח הישראלי, בשוק קצרו אוריגינל״

 בשוק הטיפול את להעביר החברה ליטה
הישראלית. לחברה התורכי

 של רחב מיגוון יקיף מישראל הייצוא
 :כגון אוריגינל״, ״טבק מסידרת מוצרים

 גילוח, משחת לגילוח, קצף שייב, אפטר
 ועוד דיאודומטים, שיער, מי קולון, מי

 ספריי כגון ו״נועיים״, חדשניים מוצרים
 לושן בודי הגברית, התסרוקת לשמירת

 שעד חדשים מוצרים — למקלחת וקצף
דווקא. גברים עבור יוצרו לא כה

 ״לילית״, מנכ״ל נוסבאום, דוד מר
המפ של שטחו הוכפל לאחרונה כי מסר

 חדש וציוד מכונות והוכנסו בתל־אביב על
 הדרישה את לספק כדי הייצור, לקווי

 הדרישה על לענות וכן בארץ הגוברת
״לי מייצאת כבר שאליהם חוץ משווקי

אפ ביבשת מדינות מיספר (כגון לית״
ריקה).
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עצמוו את שיק□ והמנהל
)21 מעמוד (המשך

 בהתאחדות. וחבר נגר שהיה אגושביץ,
 חלק תקבל ההתאחדות כי כץ אומר כן

 החוזה מסירת תמורת צהר של מרווחיה
לידיה.

 כי העלתה, רשם־החברות בתיקי בדיקה
 שנת בסוף והתארגנה נרשמה צהר חברת
 מוחזקות מניותיה .1972 שנת ותחילת 1971

ו סטולר אגושביץ, בידי שווים בחלקים
 מניות 500 מהם אחד כשלכל פדן, יהודה

 גם שלושתם הנהלה. מניות 10ד רגילות
החברה. של מנהלים

 עשו וסטולר אגושביץ שהאדונים זה
ש בעלי־המלאכה, התאחדות עם עיסקה
 ממינהל־ מיליונים השווה קרקע קיבלה

ל אותו ומסרה שמה על מקרקעי-ישראל
 למנהל מה אולם אחד. עניין זה אחרים,
ב המלאכה לשיקום הממשלתית החברה

ובאינטר בעסקיה המתחרה פרטית, חברה
הממשלתית? בחברה שלה סים

 הקובע האיש אל פניתי זו שאלה עם
ה בנק־טפחות, מנכ״ל מן, משה בחברה,
 לשיקום לחברה הממשלה מטעם אחראי

 הפרשה את לו סיפרתי כאשר המלאכה.
 חודשים כמה לפני לו כשנודע כי השיב,
 ממנו דרש בצהר, בעל־מניות הוא שפדן

 מתפקידו. להתפטר או מניותיו את למכור
צהר. עם קשר כל להפסיק לו הבטיח פדן

 לפחות קיבל פדן כי גם, אישר מן משה
 דמי" לירות אלפים 10 של סכום אחת פעם

 בצורה הודיע מן מבעלי־המלאכה. ייעוץ
 ממשיך שפדן נכון אם כי חד־משמעית,

מייד. יפטרנו הוא צהר, בעיסקי לעסוק
 כרצונו, עושה שפדן ׳לכך הסיבות אחת

 ואין טפחות, בענייני עוסק מן שמשה היא
 פדן. של טוהר־המידות על להשגיח פנאי לו

החב של המנהלים מועצת של אחר חבר
 ד,מנ־ וינר, זאב הוא המלאכה לשיקום רה

 במו״ המייצג מישמן, מרכז של הל־הכללי
 נראה תל-אביב. עיריית את עצת־המנהלים

 החברה. עבור זמן לו ואין עסוק, וינר שגם
 מוע- של אחר חבר כי נראה זאת לעומת

 זמן, לו מצא ורדי-זר, עוזי צת־המנהלים,
החברה• חשבון על לחו״ל נסע והוא

 את לקבל לנכון מצא שפדן היא עובדה
 לחו״ל, שלו לנסיעה מן משה של אישורו
 אישר מן כאשר לירות, אלף 18 שעלתה

 ממן פדן ביקש כן לירות. אלף 14 רק לו
 לחו״ל, בנסיעה השתתפות לוורדי־זר לאשר

לירות. 4,653 בסך
 חייב מי

מה לבדוק
מדינת צריכה ,מדוע היא שאלה ך*

 הללו? הנסיעות את לשלם ישראל 1 ן
 מכירת בחו״ל ללמוד השניים נסעו האם

 תשתתף לא מדוע כן, ואם ? אולמות־מלאכה
 בהוצאות- פדן, שותף שבה צהר, חברת

 פדן עוסק בעבודתו הכל, אחרי הנסיעה?
צהר. של במכירות גם

 הממשלתית החברה היתה לפחות אילו
 איכשהו ניתן היה ודיווחי, משגשג במצב
 פרטיים בעסקים עוסק המנהל כי להבין

 מאזנה אבל החברה. טובת את הנוגדים
 על מראה 1975 מארס לסוף החברה של

 כלומר. לירות. אלף 300כ־ של נקי הפסד
 מלאי להקטנת יותר קצת פדן דאג אילו

 על-ידי הממשלתית, החברה של המיבנים
 אבל ההפסד. את מקטין היה מכירתם,

החב של המיבנים למכירות דואג כשהוא
ה החברה שמצב ברור שלו, הפרטית רה

 אותו מעניין אינו שבהנהלתו ממשלתית
ביותר.
ה החברה מן למדי נהנה עצמו פדן

 בשנת שלה ההנהלה הוצאות ממשלתית.
 לא הוא !לירות לרבע־מיליון הגיעו המאזן
 מכספי כהלוואה לעצמו, לקחת אף היסס

!ל״י אלף 200כ־ של סך המפסידה, החברה
 חייבת עתה העובדות. סיפור כאן עד

:גורמים של ארוכה שורה בעניין להתערב
לב החייב מינהל־מקרקטי־ישואל, ס
ל ממנו שהוצא קרקע העבירו כיצד דוק

 בשטח בדיקות בלבד. ההתאחדות צורכי
 המיבנים מן חלק רק כי ועאות, הבנייה

ר הגמורים כ  כך, ההתאחדות. לחברי מ;
 למשרד הושכרו מטרים אלפי כמה למשל,

 ללקוחות מטרים אלפי כמה ועוד הביטחון,
ההתאחדות. חברי שאינם שונים

 ועיריית הממשלתית החברות רשות •
 לשיקום החברה על האחראיות תל־אביב,
 הניהול סידרי את לבדוק חייבות המלאכה,

בה.
לב חייב היועץ־המישפטי־לממשלה •
 בתנאי עומד פדן של הכפול עיסקו אם דוק

טוהר־המידות.
צע לנקוט צריך מטפחות מן משה •
רומה. אכן אם דים,
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