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הציבורית והאתיקה הליכוד שרי
 שר״הבי- לתפקיד המייועד של פנייתו

 היועץ־המיש־ אל וייצמן, עזר טחון,
לש צריכה ברק, אהרון פטי״לממשלה

מפלגתו. של המועמדים לשאר דוגמה מש

ארליך ח״ב
— שטוב מה

,הורוכיץ ״כ ח
— פרטי לעסק —

 עניין בעל הוא כי לברק כתב וייצמן
ב הקשורים ועסקים חברות במיספר
לתפ כניסתו עם עתה, הביטחון. מערכת

 הנחיות מבקש הוא שר״הביטחון, קיד
מת והוא הפרטיים, בעסקיו לנהוג כיצד
ברק. של המלצה כל לקיים חייב

 המייועדים בין היחידי אינו וייצמן עזר
ל להיקלע העלולים הליכוד שרי להיות

 (קונפליקט אינטרסים״ ״סתירת של מצב
אינטרסטס). אוף

 שר״האוצר, לתפקיד המייועד •
 מיפ- בעל תעשיין, הוא ארליך, שמחה

אופטיות. עדשות לייצור על
שר-המיסחר־ו- לתפקיד המייועד •

סודית יחידה
המכס שד

 יחידה לפעולה תיכנס הבא בחודש
ל המייועדת המכס, של חדשה סודית

ת מלחמה  וחים, האוויר בנמלי בהברחו
ח ולהגברת קו  מס־ערך־ עברייני על הפי

ה היחידה מוסף. ת- כפופה תחי חלק  למ
ת,  לנדאו משה יהיו וראשיה החקירו

 הראשון בשלב אורן. גבריאל וסגנו
 יחידות יוצאי כולם איש, 25 אליה גוייסו

רס שעברו קרביות, אח חודשים של קו
ם, למדו בו דים, קי  בשיטות ידע וכן חו

ם, הברחת מי השאר. וכל מטבע ס
ת תולים המכס ראשי קוו ב רבות תי

 טחלקת־ה- אנשי שכן החדשה, יחידה
 לכל כיום מוכרים כבר המכס של חקירות
 מסוגלים ואינם המכס בנושאי העוסק
רציני. עיקוב לקיים

 בעל הוא הורביץ, יגאל התעשייה,
ם רבים מיפעלי-תעשיה  מוצ- ייצור בתחו

טיקה. רי־חלב ופלס
 שר־המיס־ סגן לתפקיד המייועד 0

 בעל הוא פת, גירעון חר״והתעשייה,
 של מחסני״הקירור מתישלובת מחצית

ובאשדוד. באזור ״טמפו״
שו זלמן שר, לתפקיד המייועד •
ובנייה. למימון חברות בעל הוא בל,

 שר־החקלאות, לתפקיד המייועד •
ת חווה בעל הוא שריו, אריאל אי קל  ח

ענקית.

פת ״ב ח
— גם טוב —

שובל ח״כ
כולה למדינה —

 שקמה בישראל הראשונה הפעם זוהי
 בעלי״עס־ שהם שרים ובה ממשלה בה

 חיים שר־המישפטים התמנה כאשר קים.
ת מכר הוא הרמה, למישרתו צדוק  א
שו חיה שבו עורכי־הדין במישרד חלקו

 לנציגי או והמפד״ל, המעיד לשיי תף.
ת, בממשלות הליברלים  חיה לא הקודמו

פרטי. באופן כלכלי או עיסקי עניין כל
מני כל שאין הוא כיום החוקי המצב

 הנהנה פרטי עסק בעל גם להיות לשר עה
 פנה וייצמן עזר השר. מישרד ממדיניות

ה החופשי. מרצונו היועץ־המישפטי אל
 מוסרי אופי ישאו היועץ לו שיתן הנחיות

 היועץ־המישפטי״ל־ מחייב. תוקף נעדר
ם המצב על נשאל ממשלה  כיום, הקיי

 היכולים היחידים הכללים כי ואישר
 יתן הוא בלבד. כללי-אתיקח הם לחייב

 אולם לגופו, מיקרה כל לגבי חוות״דעת
 יבקשו אם רק תינתן כזו חוות-דעת

 בעיקבו־ יילכו האם ביקש, וייצמן אותה.
 ליוזמה ימתינו או חבריו, שאר גם תיו

ת תי ק קי 2 בכנסת המערך של ח
 בכנסת אבנרי אורי העלה שנים לפני

סרת חצעת״חוק או  בממשלה שר על ה
 עניין בעל להיות או במיסחר, לעסוק
 הצעת״ מעסק. רווחים לקבל או בעסק,

המערך. על-ידי אז נדחתה זו חוק

פרישות
ב״בנק־הפועלים״

 ב״בנק־הפוע־ קישרי־חוץ על הממונה
מ פרישה שוקל ברגנר, עמוס לים״,

ה הגיע ברגנר תפקידו. מסקנ  בגלל זו ל
ם עם חילוקי־דיעות  בדבר עליו הממוני

בחו״ל. הבנק סניפי ניהול דרך
 ריגר, יוסי הבנק, למנכ״ל המישנה

כ הנחשב ריגר, ממושכת. לחופשה יצא
ת אחד בעל  היה בארץ, החריפים המוחו

ומכי קניות נושא את שהעלה הראשון
רוו הביא מחשב, על איגרות-חוב רות
ם ל״בנק-הפועלים״ גדולים חים תחו זה. ב
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בווום־אנויקיה

 נציגות פתח ״בנק־המיזרחי־הטאוחד״
פרנ לסקי הוא ונציגו בדרום־אפריקה,

 שצורף גדולה, ברוקרים סוכנות בעל קל,
ה בישראל. הבנק של למועצת־המנהלים

 הכלכלית הפעילות בשל נפתחה נציגות
לדרום־אפריקה. ישראל בין הגוברת

 מאיר, אהרון ״בנק־המיזרחי״, מנכ״ל
 אמריקני רישיון קיבל הבנק כי מסר

 ל״בנק־ שייך שיהיה מקומי בנק להקים
 ולקבוצת־משקיעים הישראלי, המיזרחי"

 סטרליץ, מויס בראשות בינלאומית
ה החדש. היהודית המגבית יושב־ראש

השנה. סוף עד בפעילות יתחיל בנק
היה לעיסקי גם ייכנס בנק-המיזרחי

 בורסת- בבית שטח כבר רכש לומים,
 משא- עתה מנהל והוא החדש, היהלומים

 ה־ עיסקי לניהול מועמדים עם ומתן
ק מי הלו שלו. י

ם כן  התעשייה, לקידום בנק הבנק הקי
 העוסק בישראל במיספר החמישי שיהיה
 התעשייה את יממן הבנק זה. בתחום

ם א ת מ ילווה הממשלה, לעקרונות בה
ממשלתית. לירה כל כנגד לירח מקורותיו

גרכוש לא רוטמן:
״שיכון־עובדינד

 ״סולל־בונה", קונצרן״חבנייה מנכ״ל
 לא הקונצרן כי אמר, רוטמן, שרגא
 אולם ״שיכון־עובדים״, חברת את ירכוש
החב במדיניות יותר רבה השפעה קיבל

 מיליון 200כ־ ל״סולל־בונה״ החייבת רה,
 הדירות מלאי רוטמן, של לדעתו לירות.

 רב כסף שווה יהיה ״שיכיו״עובדים" של
 תצטרך הממשלה כאשר שנתיים, בעוד

לעולים. דירות״קיימות לרכוש להתחיל
 על עתה נמצא הבנייה ענף לדבריו,

הת רגילה שבשנה בעוד האדום. הקו סף
 לבנות הציבורית הבנייה בדרך־כלל חילה

 התחילה השנה הרי דירות, אלף 22-23
ההפ דירות. תישעת-אלפים רק לבנות
ר תיצור בבנייה חתה  בדירות חמור מחסו
שה ספק כימעט אין ואז שנתיים, בעוד

 מ- לעולים דירות לרכוש תיאלץ ממשלה
חברות״הבנייה.

ב להמשיך הממשלה צריכה לדעתו,
 ובתי״חולים בתי״ספר של הציבורית בנייה

 על לשמור כדי נוספים, ציבוריים ומיבנים
הבנייה. ענף של קיומו

הלימודית חסלוחיה

נמניסיס מתחרה
ב ציוד קיבלה הלימודית הטלוויזיה

להפ רוטשילד, חברון מן דולר מיליון
 ה־ המערכת עבור ציבעוניים סרטים קת

סים שלה. לימודית״חינוכית  ציוד על המי
 מישרד־החינוד״והתר־ על״ידי שולמו זה

 לאולפני רק יש וכמוהו חדיש, הציוד בות.
ו״ברקי־פאטה־האמפריס״. ״הרצליה״

הלימו הטלוויזיה 'מפעילה באחרונה
ת דית ת הציוד א רגי מיסחריות להפקו

 עוזי של חברת״ההפקות באמצעות לות,
 ליום־ ציוד משכירים הם ״טל־עד״. פלד,

ה מחיר בקירוב, דולר 4000ב- צילומים
ם, של מזה זול  ציוד קיבלו שלא המתחרי

סיס. בלי במתנה מי

הבורסה
תביעה תיתכן

״אוניקן׳ רכישת על
 מעוניינת שהיתה אנשי-עסקים קבוצת

ממכי ונפגעה ״אוינקו״ בנק את לרכוש
 פדרמן, יקותיאל לאיל-המלונות רתו

 הבנק. רכישת נגד תביעה עתה מכינה
ה, התביעה  בעלי כמה נגד כנראה, תהי

ו ניהול בתפקידי בו שהיו בבנק, עניין
ת ניהלו  המוכרים מטעם המשא-והמתן א

 קנו הם גם כי התברר החדש. הקונה עם
 לדעת פרידמן. עם יחד מהבעלות חלק

נבד ועתה טעם־לפגם, בכך יש הנפגעים
ם הרכישה. של המישפטיים ההיבטים קי

מים הגאות. לשלוט׳ מוסיפה בבורסה  בי
ת צפויה הקרובים ק  של ההטבה חלו
ש לוודאי קרוב המרכזית״. ״החברה

ההט בשיעור תרדנה לא החברה מניות
 גדולים רווחים צברה החברה שכן בה,

ת. שהיא ממה ם מחלק ב באים הרווחי
״טבע״. ממכירת עיקר

ת הקבוצות ביו ממ בבורסה הספקולטי
נמו שסחירותן במניות בפעילות שיכות

ה הנהלת מצד התערבות כל בלי כה,
ת להגדיל היכולה — בורסה  כמות א

ת. המניות  ״אלגד״, כמו מניות הנסחרו
ו עולות ו״אתא-מישנה״ ״בית״הרכב״

שחקות הקבוצות, רצון לפי יורדות ב המ
כרצונן. שערים

המזוייר וומבונדט חכמי
 במיר־ להוציא הצליחה כנופיית-נוכלים

מ בעיקר ירושלמים, תושבים מכמה מה
 במוכ־ לירות, אלפי מאות חכמי, יוסף

 כ- שנתגלה רמברנדט של ציור להם רם
 עולים עצמו חכמי של הפסדיו מזוייף.

לירות. אלף 80 על
ת בעל הוא חכמי  מ־ ״הובר״, סוכנו

ח בעלי מישפחת  ״הפניקס״ חברת־חביטו
 לפני לשעבר. ״פטר״ קפה מחצית ובעל

 רט- של ציור לו הוצע חודשים כשמונה
 מיקרי, באופן בירושה שנתגלה ברנדט

וקבו חכמי ערכו. מה ידעו לא והבעלים
ת קנו משקיעים צת ל נסעו הציור, א

ת מוכרו חה בז׳נבה לחנו מ ת מ  שם בכך. ה
 פנה חכמי מזוייף. הציור כי מייד, התברר

מי למוזיאון גם דו תשובה וקיבל המקו
ה את לאתר חכמי מנסה עתה מה.

כספו. את חזרה לגבות כדי מוכרים,

 ""־ק■־ ס ב סורק
רתעש״ה־חאוויוית

 ״בנק־דיס־ של החברה־להשקעות מנהל
 על- מייועד טולקובסקי, דו קונט״,

 וייצמן עזר המייועד שר־הביטחון ידי
ה של מועצת-המנהלים יו״ר לתפקיד
בסקי האווירית. תעשייה ב היה טולקו

נוש את ומכיר חיל־האוויר, מפקד עבר
 פירושו מינויו האווירית. התעשייה אי

 התעשייה מן שווימר אל של הרחקתו
ה האווירית התעשייה מנכ״ל האווירית.

 חיל- איש רוט, ישראל יהיה חדשה
לשעבר. האוויר

טורקובסקי דן
מייועד יו״ר


