
 רהעניו מסת חמישי
השחיתות לוויסקי וכויות

 על־ידי נמסר השטח גחילין. התעשייה
 1 התאחדות־בעלי־המ־ של לחברה המינהל

ת שהעבירה לאכה,  לחברת .הזכויות א
 בתשובה עכשיו, הודיע שר״חאוצר ״צהר״.

 מינהל״מקרקעי־ישראל כי לשאילתה,
הקרקע על הזכויות את להעביר מסרב

ה ש ש ^014 ע ד ו ח ב
 בעופות אותו להשקיע כסף לעשות לרוצים זה מדור יעץ חודשים כמה לפני
ם. אי ם ימים זה היה קפו  לירות בשתי יעלו העופות מחירי כי שהתברר לפני אחדי

ת בגלל לקילו, טנ ם הממשלתיות. הסובסידיות הק מי ת עופות, אז קנו החכ  בדיקו
 בן־ הרוויחו שעליהם עופות, טון 4000מ־ יותר כך נאגרו כי העלו הלול מועצת של

הצלחה. ללא אך המחיר, הפרשי את לגבות ניסתה הלול מועצת לירות. מיליון 3 לילה
 חמש עד העופות-בשלוש מחירי יועלו החגים אחרי מייד כי ברור, כבר עכשיו

ת הקילו. לירות 9 עד 7 הוא כיום לצרכן המחיר הקילו• לירות  תחול ההתייקרו
דיות ביטול בגלל  עד נידחה אך בספטמבר, באחד להתבצע צריך שהיה הסובסי

החגים. לאחר
בקילו. שישקיע לירות 9 כל על לירות 5 עד ירוויח עופות, עכשיו שיקנה מי

ת רוצו !לקנו

 - ,,״סודנוו־אמויקה מחזור
דולר מיליון 88

 קונצרן של חברת״המכירות מחזור
ה יגיע ״סולכור־ארצות־הברית״, ״כור״,

 מנכ״ל מסר זאת דולר. מיליון ל־$$ שנה
 התיכנון שטיינפלד. שלמה החברה,

 בלבד, דולר מיליון 75 של למחזור היה
גו במכירות הבלתי״צפוי הגידול אולם

המחזור. של בלתי-צפוייה להגדלה רם
תון  היצוא מכירות יהיו המחזור מ

מיל 45 בסך השנה באמריקה הישראלי
 הם העיקריים הייצוא מרכיבי דולר. יון

 וצמיגים דולר), מיליון 20( כימיקלים
 גדל הצמיגים ייצוא דולר). מיליון 14(

ול באמריקה, עובדי-הגומי שביתת בגלל
 מישראל. שנשלח צמיג כל נמכר מעשה

 ״סולכור״ מכרה האחרונים בחודשים
 והיא בחודש, דולר מיליון 2ב- צמיגים

 הצמיגים ממיפעלי לבקש חדלה אינה
הכמות. הגדלת בישראל

 הוא בהיקפו, המדהים החברה, מחזור
 ,1974 בשנת המחזור מן פי-שניים כימעט
ת שטיינפלד קיבל כאשר  החברה ניהול א
 דולר. מיליון 40 המחזור היה אז לידיו.

 ומביאה טלאי, כל מחזיקה אינה החברה
למפרע. שנמכרה תוצרת רק מישראל

המכוער התרגיל
אלמוגי יורם עול

 העתונים מלאו האחרונים בשבועות
 בכיר עובד אלמוגי, יורם של תהילתו

ת בחברת־הספנות ש ״צי״ם״, הלאומי
ם הצליח  המתחרה חברת-אוניות להקי

ה ב״צי״ם״, בהצלחה ל מישראל בקווי
ב שקרה מה של בדיקה אולם איראן.

לחלוטין. שונה תמונה מגלה אמת
בתקו — אחראי היה אלמוגי יורם

 צור מיכאל ״צי״ם״ ראשי של פתם
ת על — ז״ל קשתי ומשה מ ק  רשת ה

 בכל החברה של (קונטיינרים) המכולות
בהו והקובע המתכנן היה הוא העולם.

ת צאת מנו  והוא זה, חדש לשירות ההז
 כי ״צי״ם״ מטעם שקבע האיש היה

 דולר מיליון 30ב־ מכולות של הזמנות
ת לחברה יימסרו  ״סט■ בשם אמריקאי

 ששמו ליהודי-אמריקאי השייכת ריק״,
כץ. סול

 יהודה ״צי״ם״, של החדש המנהל
פוליטי ולא איש-מינהל הוא רותם,

 אינו אלמוגי כי כשנוכח ולכן, כצור קאי
 ב״צי״ם״, הרם תפקידו את ביותר מצדיק
 בארצות• החברה ניהול את גם שכלל

 אלמוגי צעדיו• את מגביל החל הברית,
 אל הלך הוא מ״צי״ם״. לפרוש החליט

ת לו שנתן כץ, סול ת, עבודות א  המכולו
ת לאלמוגי מימן וכץ מ ק  להובלה חברה ה

״סטארליין״. בשם במכולות

שטיינפדד מנהד
זורמים מיליונים

 חור תה״ד
 באיוור דעבוד

רעש־האדנוה
ל אלה בחודשים חזרה תה״ל חברת

שהת הגדול רעש־האדמה באיזור עבודה
הור החברה מיזרח־תיכונית• בארץ חולל
 על־ שנתיים, לפני שם העבודה מן חקה

 להשלים יוכלו כי שחשבו השילטונות, ידי
 אחרי אך עצמם. בכוחות העבודות את

ם ללא כי שנוכחו מחי  הישראליים המו
כמ העבודות את לבצע יהיה ניתן לא

ול לאיזור לחזור תה״ל נתבקשה תוכנן,
ה איזור של מחדש הבנייה את השלים

רעש.
 ״סולל־בונה,״ אחרת, ישראלית לחברה

תה בעבודות רבים קשיים צפויים  באו
ם בגלל ארץ, מי השותף עם סיכסוכי  המקו

לעבודות״חבנייה.

ב ב״צי״ם״ מתחרה החלה החברה
 ובולטימור מניו־יורק מיטענים הובלות
 להובלות גם נכנסה ואחר-כך לאיראן,
ה את כנראה הגדיש זה דבר מחיפה. א ס  ה

אל ליורם להסביר שטרחה ב״צי״ם״,
 ברור אבל חוקי, שזה ייתכן כי מוגי

 אלמוגי ביותר. אתי אינו שעשה שמה
ת את ביטל נסוג,  אך מחיפה ההובלו

ת ממשיך המ בשאר ב״צי״ם״ להתחרו
ת. מו קו

בעדי־המלאכה של
אי רבינוביץ יהושע שר-האוצר

 ידידיה ח״כ של לשאילתה בתשובה שר,
, י ר א  לראשונה שהופיע הסיפור כי ב

״החב מנהל על ),2015( הזה״ ב״העולם
 הוא המלאכה,״ לשיקום הממשלתית רה

ת תיארה הפרשה נכון. מ פר חברה הק
 מיבני-מלאכה הבונה ״צהר״, בטם טית

 כאשר הממשלתית, בחברה והמתחרה
 יהודה הממשלתית, החברה של מנהלה

 בחברת גם ומנהל שותף הוא פדן,
״צהר."

 מיבני־ שכונת הקימה ״צהר" חברת
באיזור- דונמים 15 של שטח על מלאכה

מייצא ״גראל׳
לאירופה גרביי□

 החל שבערד ״גראל" הגרביים מיפעל
גר לשוקי תוצרתו את מייצא השבוע
ם המיפעל מניה. ק חוד תישעה תוך הו

 אירופית, משקיעים קבוצת על־ידי שים
 לירות. מיליון 4.5 כה עד בו והושקעו

 פאוזנר, אביחי הוא הכללי מנהלו
עובדים. 38 מעסיק והוא

 60 מישמרות בשתי מייצר המיפעל
 בקרוב ליום. גרבי-ילדים זוגות אלף

ת לקבל המיפעל מקווה  והל- המענק א
ל ״הבנק על־ידי הניתנים וואת״הפיתוח

 המתין לא המיפעל התעשייה." פיתוח
ם לקבל ת הכספי ו הממשלה, ממקורו
ם  כדי עצמי במימון המיפעל את הקי
מיידי• בייצור להחל שיוכל

פדן מפוטר
מישפטיים היבטים

 הפרטית לחברה בעלי״המלאכה מחברת
ר״. ה ״צ

 נכון כי ואמר, עוד הוסיף רבינוביץ
 מימון- שניהל החברה מן קיבל שפדו

 אלף 150 בסך חודשים, לשמונה ביניים
 כן פרטית• דירה רכישת לצורכי לירות,
 מיבנים החברה במלאי כי השר אישר

ש שטח מתוך ממ״ר, 6000 של בשטח
ממ״ר. אלף 15 של בנתה

 עם שסוכם אחרי כי אמר, רבינוביץ
 עתה נבדקים החברה, את שיעזוב פדן

ם המישפטיים ההיבטים הקשו והאחרי
בעניין. רים

גולן ויתר לוגה
 לצמרת ברור היה אחדים שבועות לפני

 של הבא הנגיד כי במדינה, הכלכלית
 מנכ״ל גילן, דויד יהיה ישראל" ״בנק

 ראש־ גם הראשון״. הבינלאומי ״הבנק
 במועמדותו תמך 1רבי יצחק הממשלה

כיום תופס שאותה למישרה גולן של
זנבר. משה

 לשר- רבין בין כך על שסוכם אחרי
 רבי- נפגש רבינוביץ, יהושע האוצר

ם גולן דויד עם נוביץ  הפרטים. לסיכו
ת לקבל מוכן הוא תנאי. העמיד גולן  א

לע כניסתו שלפני בתנאי אבל התפקיד,
 ישראל״ ב״בנק תפקידם את יסיימו בודה

 ישראל״ ״בנק מנכ״ל :אנשים שלושה
 פלד, שמואל סגנו שפר, אליעזר

מסר. עודד והמפקח־על־הבנקים
 זנבר, של אנשים היו אלו שלושה

 הכשרתם בגלל לא לתפקידיהם שמונו
ת אלא ת. מסיבו ת אחרו  מינה מסר א
 כדי המפקח״על-הבנקים לתפקיד זנבר

פט אלון, יגאל את צידו אל לגייס
 ברור היה מלכתחילה מסר. של רונו

ם לא מסר כי תאי  מילא שאותו לתפקיד י
 השנה ואכן, חת. מאיר ד״ר לכן קודם

 הבנקים, על מפקח החל מאז שחלפה
ת אישרה מונו ופלד שפר הנבואה. א

גולן דויד
מתנגדים בעלי־מניות

הנגיד תפקיד על
1

 מנהל- של אלה זנבר, שהמציא לתפקידים
ם וסגנו. ישראל", ״בנק של כללי  תפקידי
 מישרות בעלי לעקוף כדי הומצאו אלה

 של מנאמניו היו שלא בבנק בכירות
ההט בגלל בעיקר התפרסם שפר זנבר.
בירו וילה לרכישת לעצמו שלקח בות

ישראל". ״בנק מכספי שלים,
ם, את גולן העמיד כאשר הס התנאי

 זנבר החל אז אולם רבינוביץ. להם כים
 דאג הוא החדש. המועמד לטירפוד במסע
 לבעלי-המניות יודלף הצפוי המינוי שדבר

ה הבינלאומי ״הבנק של האמריקאיים
פנ של ״הבנק קבוצת הללו, ראשון״.

ם 40כ־ בעלי סילבניה,״  ממניות אחוזי
מיל 13 בו השקיעו הבינלאומי״, ״הבנק

זר, במטבע שהשקיעו וכיוון דולר. יון
ת כל הרי הגו הפסדים להם גורם פיחו

באמריקה. בעלי־המניות מצד צרות ררים
 גולן, דויד בגלל ל״בינלאומי" נכנסו הם

ם כי הודיעו ועתה  לתפקיד גולן יעבור א
ת ימכרו הם אחר, ם א ק מכי בבנק• חל

ת עלולה כזו רה  הש־ של מהלומה להוו
 למנוע וכדי במדינה, הזרות קעות-ההון

 את לנטוש המשק ראשי נאלצו זאת
גולן. של מועמדותו

 וכאן אחר, מועמד מחפשים החלו הם
מו  שלושת להצעת ורביו רבינוביץ הסכי
ם כי הגדולים, הבנקים  ביותר המתאי

 הדיח שזנבר האיש חת, מאיר ד״ר יהיה
ישראל." מ״בנק לסלק ורצה

 המתאים כמועמד נראה שחת למרות
מים ניפלה ביותר  הבחירה האחרונים בי

 הוא הלא הזמן, כל בצד שעמד אדם על
 ידליו אשר קופת־חולים הנהלת יו״ר

 חי עוד וכל ספיר מנערי היה ידלין
 כלי למישרות כמועמד ידלין נחשב ספיר,
 שר־האוצר תפקיד כולל בכירות, כליות
 הש ירדה ספיר של פטירתו מאז אולם
 הנוכח מינויו העבודה. במיפלגת פעתו
 קבוצו של המאמצים רקע על הוא

 המיפ על להשתלט רביו״רבינוביץ־עופר
לגה.

 דיין לכיוון גם השנים כל נטה ידלין
 להב מנת על בא הנוכחי וקידומו פרס
ת טיח  המינו רביו. בקבוצת תמיכתו א

 פוליטי מינוי שהוא כיוון דאגה מעורר
 הנגי בתפקיד יראה זנבר, כמו וידלין,
 תפקי ולא פוליטית להשפעה מכשיר

טהור. פיננסי ממלכתי
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