
דל :בית־המשפט מנ

סף מיכרז  נו

ת עדו ס מי  בנמל־ ל
ה פ עו ת ד ה לו ג

ה ס בור ה
 מנהל ״כלל״

ת משא־ומתן ש כי ר ל

עדות־שקו מסו הלוו מועצת
 בתל-אביב, המחוזי בית־המישפט שופט

 מועצת-הלול, מנכ״ל בי קבע למין, דב
 לפניו, עדות״שקר העיד דורון/ יעקב
 מועצת-הלול דובר של מישפטו במהלך
 פסק־ בעיקבות דרוקר. יגאל לשעבר

 אוזן, אהרון שר-החקלאות, קיבל הדין
של עותק מיש, יאיר עוזרו באמצעות

דורון מנכ״ר
נפסד מעשה

 דבר. נעשה לא בה עד אולם פסק־הדין,
 אהרון היועץ־המישפטי״לממשלה, גם

ל הורה בעיתונים קריאה שאחרי ברק,
ת לתבוע הנמלים רשות ש הפועלים א

 התערב לא עדייו בית-מישפט, צו הפרו
המנכ״ל. של עדות״השקר בענייו

 עדויות גביית במהלך ניתנה העדות
 בפסק־הדין דורון. מיעקב התביעה מטעם

ה במנב״ל מבהן דורון בי השופט קבע
 הפיר־ תקציב .1974 מאי מחודש מועצה

 מחצית : בך מקורו מועצת־הלול של סום
 המועצה. מן ומחצית ממישרד־החקלאות,

 ועדת־הפירסומת יו״ר גם היה עצמו דורון
המועצה. של

 —ליובושיץ הגישו 1975 בנובמבר
 דיו־ ,המועצה של רואי־החשבון קסירר,

 בי מצאו הם .1974־1975 לשנת וחשבון
 1.5 לפירסום, המועצה, שילמה זו בשנה

 בשם חברה באמצעות לירות מיליון
 ליגאל השייכת פירסומאים״, ״שבווי

 לענייני המועצה יועץ גם שהוא דרוקר,
פירסום.

נקו בבמה שיקר דורון בי מצא השופט
ם כי אמר, בעדותו דות. ת  צ׳קים על ח

 מצורפים שיהיו מבלי ״שבווי״ לפקודת
 באשר כי קבע, השופט חשבונות. להם
 להם מצורפים היו הצ׳קים על חתם

חשבונות.

 1975 באוקטובר רק בי דורון, העיד כן
 ״שבווי״ שחברת מרואי״החשבון לו נודע

הו לבית־המשפט אולם לדרוקר. שייכת
 ובו עצמו, דורון של תצהיר־בשבועה גש

 עובדה ידע 1975 במארס בבר בי נאמר,
זו.

 של עדותו בין ״הסתירה :השופט קבע
 היא תצהירו, לבין בבית״המישפט העד

ת סתירה תי  ליישבה... ואין ורועמת מהו
ק אני  לגמור שהעדיף הדברים... מבל מסי
 שינוי על״ידי ולהחליקו בשקט העניין את

ת וגמר התנאים שרו אים ההתק שסי בתנ
שתיק החליט דרוקר... הנאשם עם כם  לה

 לכלל הביאו לו... הידוע את ולהחליק
ו לידיעתו התנכרות של הנפסד המעשה
בפני." זה בנושא דיברי״שקר אמירת

 בלס, עזרא בלוד, נמל-התעופה מנהל
 שערך המיברז תוצאות ביטול על הורה
 הנמל, במיסעדות שירותי״הארחה למתן

 בי מסר, בלס חדש. מיברז עריבת ועל
ההצ שמרבית ביוון הביטול, על החליט

 המיכרז. בתנאי עומדות אינן שהוגשו עות
ם על העונות ההצעות שתי אי  נקבו התנ

מים זהים. סכו
הזיכ שנות חמש בתום הוצא המיכרז

 שי- על תעשיות" ״לוי לחברת שהיו יון
ם. רותי־ההארחה מקו ב

תרם רד
לשינוי מיליון 2

הדמו לתנועה הגדולים התורמים אחד
 מאיראן, המיליונר הוא לשינוי קרטית
בדוג בית בסביון לו שבנה רד, אייב

 התחייב רד בוושינגטון. הלבן הבית מת
 — נתן לשינוי, לירות מיליון 2 לתרום
 רבבות פעמים, כמה — עדי־ראייה לדיברי
לירות.

לווינסון
מסרב

1
 איתן עליו, הרבים הלחצים למרות

 יעקב הפועלים״, ״בנק הנהלת יו״ר
לממש להצטרף שלא בדעתו למינסון,

 יצחק גם שהיא. צורה בשום הבאה לה
 בי לו, אמרו פרס שימעון וגם רביו

לתפ היחידי המועמד את בו רואים הם
הבאה. בממשלה שר־האוצר קיד

ה נייר מיפעלי ד ד ח
לרכי משא-ומתן מנהל ״בלל״ קונצרן

 מניות חדרה״. נייר ב״מיפעלי שליטה שת
ת החברה קו חז  קבוצות מיספר בידי מו

העו ברחבי המפוזרים בעלי־מניות של
קים בידי וכן לם,  ו״לאו- ״דיסקונש״ הבנ

ה בבורסה רשומות החברה מניות מי".
ת והישראלית. אמריקאי

 ״כלל״ על-ידי ברכישה המעוניין הגורם
 במה החייב המיפעל, של הנושים הם

 הוא העיקרי הנושה לירות. מיליוני מאות
 הדוחף גם שהוא לישראל", לאומי ״בנק

 החובות היקף ל״בלל״. המניות למכירת
 המניות בל של השווי על בערבו עולה

 יותר לאבד הנושה עלול ולכן גם־יחד,
ת מנהל ״בל״ל" יו״ר מבעלי־המניות.  א

דוברת. אהרון ״כלל", מנב״ל עם המשא־והמתן
נקו 300 סביב נע כיום המניות שער

ה, עלה השער דות• דלי- בגלל הן באחרונ

יפת יו״ר

הרווית מסרת
הבשר מלאי על

 מישרד־ של המוגברות הבשר רבישות
הבי האחרונה, בשנה המיסחר-והתעשייה

ה על דולר מיליון 3כ־ של לרווח או
ה הבשר במחירי העליות בגלל מלאי,
 חוזים לפי ניקנה הבשר בעולם. קפוא

ה דולר 1100־3 של במחירים קודמים,
ה טון.  עם באחרונה שנחתם החדש החוז

 רכישת על הארגנטינאית, הבשר מועצת
 דולר 1340 של במחיר הוא טון, 8000

ה הטון.  משא- בעקבות נחתם החדש החוז
 ה־ עם פעמים, כמה שפוצץ קשה ומתן

 במייוחד שבאה הארגנטינאית מישלחת
לישראל. בך לשם

 9000ב- הממשלה במחסני מצויים ביום
 אוגוסט לחודש ועד קפוא, בשר טונות

 מארגנטינה הרוב אלף, 14ל־ המלאי יגיע
חלק ה. ו טו 800 של מישלוח מאוסטרלי

 ערב בולו נמכר מקוסטה״ריקה בשר נות
יגיע במות, באותה שני, מישלוח החגים.

השנה. בסוף
 עתה מצטבר הבשר, למלאי במקביל

ת קפואים. עופות של מדאיג מלאי  מקורו
האח- בשבועות בי מסרו, המיספוא בענף

 אי־הבלל- היא לסירובו, ברורה הוכחה
ה לכנסת. המערך מועמדי ברשימת תו

 של דעתו היא לסירוב העיקרית סיבה
 דומה אינו הבלבלה ניהול בי לווינסון

 אדם גם להצליח יבול בבנק בנק. לניהול
ם בודד, כלכ בניהול אך כישרוני. הוא א

 צוות בלי להצליח סיכוי אין מדינה לת
 בראש העומד משותפת, דיעה בעל בלבלי

 בראש ובן הכלכליים מישרדי-הממשלה
ת. ההסתדרו

 אין ולבן בזה, צוות בנמצא אין כיום
כ להצליח לעצמו סיכוי רואה לווינסון

שר״האוצר. בתפקיד בודד

נזשא־ומתן

 בגלל והן המשא-והמתן, על הידיעות פת
ת השיפור חיו ה ובמצבו המיפעל בריוו
פיננסי.

ת קבוצות באחרו מרימות ספקולטיביו
ת נה ״ישפ חברת-הבנייה מניות שער א

את מלאכותית. בצורה רו"  עושות הן ז
 חברת בוונת על שמועות הפצת על-ידי

שות״/ ״רובינשטיין  ב״ישפרו״ השלטת ו
ת למכור  אלה שמועות אולם החברה. א

יסוד. בל חסרות

ט ק ר מ ר פ ש סו חד
כז ר מ פתוח־תיקווה ב

ל שטח קנתה גוש״דן אגודת״הצרכנים
ה, במרכז חדש סופרמרקט קוו ב פתח-תי

ם על התחרתה האגודה הישן. שוק  המקו
 לפתוח רצתה היא שאף ״שופרסל״, עם

מרכז״קניות. במקום

לחוכיץ סיטונאי
בשר עודפי

 על-ידי המיספוא רבישת הוגברה רונים
בכמו גידול על המעיד דבר מגדלי-עופות,

שהמדינ ביוון מגדלים. שהם העופות יות
 את להקטין היא הלול מועצת של יות

 למועצה אין בי נראה העופות, מיספר
 ותוך המגדלים, על ופיקוח שליטה כל

בעופות. הארץ תוצף חודשים שלושה
כסה ויונה כרמלה ספיר, עמום

תקיף סירוב
לווינסון יעקב עם


