
השתלטה ״חימר״
תר..גוום״

 ״סו- לקונצרן השייכת ״חימר׳/ חברת
 יבואני־הקופות על השתלטה לל־בונה״,
 שותפת היתה שבהן ״גרוס״, הרושמות
 רוטמן. יעקב עם שווים בחלקים
 ל״גרוס״, מטעמה מנהל מינתה ״חימר״

 והשאיר הארץ מן ברח שרוטמן אחרי
 ״סו־ מנב״ל לירות. כמיליון של חובות

 קירבת- (אין רוטמן שרגא לל־בונה״,
 מטעמם מנהל מונה כי אישר, מישפחה)

 על השתלטה ״חימר״ וכי לחברת,
אותה. ותנהל ״גרוס"

 רוט- שיעקב אחרי הוקמה השותפות
 ל״סו- הציע בבני־ברק, דירה שלו מן,

הרוש הקופות לענף להיכנס לל״בונה״
״חי של ראשי סוכן היה רוטמן מות.
 השותפות עבור קנה הוא בחו״ל. מר״

 קופות רושמות״ קופות ״גרוס החדשה
 מחברת אנגליות, לירות מיליון בשני

כס בקשיים שהיתה הבריטית ״גרוס״
 לא רוטטן של ניהולו כי נראה פיים.
ש עד הפסדים והצטברו מוצלח, היה

________________הארץ. מן לברוח נאלץ

סזזרוב ישראל

של המינוי

 ל״מעריב״, באחרונה שנתן בראיון
 של מינויו את בר-לב חיים שיבח
 כשר״המיסחר־והתע־ הורביץ יגאל
 קצר זמן ביותר. מוצלח כמינוי שייה

לה מציע הורביץ כי פורסם, לאחר־מכן
'ושב מתפקיד גבתי חיים את דיח
 ״כימיקלים של מועצת״המנהלים ראש

 בר״לב. את תחתיו ולמנות לישראל״,
 מכוער מעשה הוא כשלעצמו, זה, מינוי
במ עדיין גבתי גבתי. של הדחתו בגלל
בחקל מאין־כמוהו מומחה אונו, לוא
ליש ״כימיקלים משרתת שאותה אות

הנ חברי שיקול-דעת. ובעל חכם ראל״,
 כי מאשרים, לישראל" ״כימיקלים הלת

חמורה. בצורה בחברה תפגע הדחתו
 כשלעצמם, הוכחו, בר-לב של כישוריו

ובני* מישרד־המיסחר״והתעשייה בניהול
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 שער, לדיהוח המחעל בקשת את לדחות מוצדק לנו נראה ולא מאושר,
עד טל המימון להקלת המיו ל לשחר הציוד, ע ליי ר את ו צו  האריזות של היי

לאמור. החד-חעמיות,

עז  אחלראום בו
עץ הסר יו

בר־לב השר מיכתב
אסר לא השר

 <ועץ <ה<ה
לשר־האוצר

ן שימחה שר-האוצר י י י  ימנה א
 סח- לשר. כיועץ סחרוב ישראל את
 ועדת- ראש יושב באחרונה היה רוב

הלי של מערכת״הבחירות של התקציב
 ועדת־הכספים יושב־ראש גם והוא כוד,
ב היה סחרוב הליברלית. המיפלגה של

 בחומרי-בניין, גדול וסוחר תעשיין עבר
 מיפעל-הלבידים של מבעלי-המניות ואחד

הש מכל יצא האחרונות בשנים ״תעל".
 באיגרות״חוב מושקע וכספו קעותיו,
ובמניות. צמודות

הבורסה
נפט לעיסקי ניבנסת

 של והזכויות הנפט מזיכיונות כרבע
 שאורגנה הגרמנית קבוצת־המשקיעים

 ושאספה פדרמן, יקותיאל על״ידי
 נפט לחיפושי דולר מיליון 70מ־ יותר

קו" לחברת נמסרו בישראל, השיי ״אוני
המשכנתאות״. ל״בנק כת

 ב־ מבטיחים באזורים הם הזיכיונות
הגרמ הקבוצה ובים־התיכון. ים־המלח

מי 200כ־ בשעתו לאסוף התחייבה נית
 על-פי בישראל, נפט לחיפושי דולר ליון

המאפש הגרמני במס״ההכנסה תקנות
הרווחים. מן הללו ההשקעות קיזוז רות

 את בקרוב לחלק עתידה ״אוניקו״
 וכן אחד, על אחד של בשיעור הזכויות

 8/״0 של בשיעור המצטבר הדיווידנד את
רבות. שנים חילקה שלא לשנה,

 ״קירור״, חברת של אחרת, מנייה
ב לרכישה זה במדור היא אף הומלצה

 החדש המלאכותי הממתיק המצאת של
 בימים ״יפאורה״. שלה, חברת־בת של

ליי המיפעל להקמת מיכרז הוצא אלה
הממתיק. צור

ר" חברת על רו  נסיון- עתה נעשה ״קי
כדוג קבוצות-משקיעים, של השתלטות

אחדות. שנים לפני שנעשה ניסיון מת

עוברים ,.סולכור״
לרמת־גן

 ״סולכור״, ״כור", של חברת-השיווק
 בורסת־היהלו־ ליד בית-מישרדים רכשה

 שטח .29 היצירה ברחוב ברמת־גן, מים
תמו ושולמו ממ״ר, 2400 הוא הבניין

תפ ״סולכור" לירות. מיליון 5.25 רתו
 בן• שברחוב מביתה מישרדיה את נה

 מישרדי את ״כור" תעביר ולשם יהודה,
בעיר. המפוזרים שלה, השונות החברות

בר־לב דיו״ר־־יככנס גבתי יו״ר־יוצא
לאישור תגמול

 ועל המערך, של מערכת־הבחירות הול
 מקום, מכל רבים. מערערים יש הצלחותיו

 בחקלאות, מושג של שמץ לו אין כי ברור
 לגבי גבתי של לקרסוליו אף מגיע אינו וכי

האמור. התפקיד
 כדי מכליו הורביץ יגאל יוצא מדוע

פגי תוך גבתי, תחת בר־לב את למנות
לישר ״כימיקלים הענקית בחברה עה

יצא בר-לב :פשוטה התשובה ! אל״
 ל״מח* לאשר כדי חצי־שנה, לפני מכליו
הט הורביץ יגאל של המאוחדות״ לבות
 כל לדעת בניגוד להן, הגיעו שלא בות

 משה שלו המנהל-חכללי כולל מישרדו,
מנדלבאום.

הקמת יציע בדק

שרים לרכוש ועדה
 אהרון לממשלה, המישפטי היועץ

 מנחם לראש-הממשלה יציע ברק,
 ינהגו כיצד שתחליט ועדה הקמת בגין
הווע הפרטי. ברכושם וסגני-שרים שרים

 מתאימה, חקיקה ליזום גם תוכל דה
כיום. החסרה

 כללים לקבוע ניסה היועץ־המישפטי
 בהיעדר החדשים, חברי-הממשלה לגבי

 עניין בעל להיות שר על האוסר חוק כל
 מיש־ ומעשי ממדיניות המושפע בעסק

 הוא לייחוס הניתן היחידי החוק רדו.
 בדק ברק מעילה-באמון. על כללי חוק

 כי ומצא ארצות, בכמה הנוהל מהו גם
ש כללי-נוהל רק יש למשל, בבריטניה,

חוק. אין אך — רבות שנים לפני נקבעו

 יגאל של המאוחדות" ״המחלבות
 מספקות הן ברמת-גן. נמצאות הורביץ

 מפלסטיק. בגביעים למיניהם מוצרי״חלב
גבי המייצרים מפעלים שישה יש בארץ

 שהיה שביעי שמיפעל אחרי כאלה, עים
 מחו־ נסגר לקופסאות-פח״, ״החברה של

פר הם המיפעלים שישה סר-כדאיות.
 כיום וכושר-ייצורם וקיבוציים, טיים
.250/׳>סב- הצריכה על עולה

 ממיש־ הורביץ יגאל ביקש כשנה לפני
ל רישיון־ייבוא רד־המיסחר־והתעשייה

 שיהיה חדיש, פלסטיק למיפעל ציוד
 ברמת״גן. המחלבה מן בלתי־נפרד חלק

למרות לאגף־המזון, הופנתה הבקשה

את דופק■□
הצעירים הח״כים

 יום חבר-כנסת היה אלדרוטי צבי
 לכל נאה מפנסיה ייהנה הוא אך אחד,

 במשך חבר״כנסת שימש כאילו חייו ימי
 להיות יוכל מילוא רוני שנים. ארבע

 יחדל, אם אך שנה, 12 חבר-כנסת
 פנסיה. כל יקבל לא שנים, 12 בעוד

 הפנסיה בחוק קטן סעיף היא הסיבה
תי הפנסיה כי הקובע חברי־הכנסת, של
ה ביום חבר-הכנסת, היה אם רק נתן

 שמילוא כיוון .40 לגיל מעל פרישה,
תקו שלוש כעבור הרי כיום, 28 בן הוא
 חודשיים, פחות 40 בן יהיה כנסת פות
 אלדרוטי שהיא. פנסיה מכל ייהנה ולא
 אותו ולפי ,40מ״ יותר בן כיום הוא
ש מי זקנים, חברי״כנסת המעדיף חוק
 כמי אותו יראו בילבד אחד יום כיהן

שלמה. תקופה שכיהן

ה לאגף מועברת להיות צריכה שהיתה
 למיפעלים הדבר נודע כאשר פלסטיקה.
הרש אולם זעקה, קול הקימו הקיימים,

 אינו כי אמר, שהורביץ אחרי ניתן יון
ממשלתית. עזרה כל מבקש

 ממיש- הורביץ ביקש 1976 בספטמבר
להל שער ביטוח רד־המיסחר-והתעשייה

 אגף בחו״ל. הציוד לרכישת שלקח וואה
 במישרד־המיסחר־והתעשייה הפלסטיקה

 שאישור כיוון נמרצת, התנגדות התנגד
ממשל מימיון של כמתנה כמוהו כזה
 גם ייצור. כושר עודף יש ובארץ זול, תי

 התנגד מישרד־המיסחר־והתעשיה מנכ״ל
ההלוואה, לביטוח לאישור

 וע־ וכן הפלסטיקה אגף שעשו בדיקה
ה כי הראתה הכנסת, של דת״הכספים

 לרמת־ ולא לקריית-מלאכי מייועד ציוד
ב שקיים מזח יותר חדיש אינו כי גן,

 פי־חמישה עולה כושר״ייצורו וכי ארץ,
למ המאוחדות״ ל״מחלבות הדרוש על

עשה.
 לשר-המיסחר-והתע- הועברה השאלה

 בניגוד לבסוף, שהורה בר-לב, חיים שייה
 את לאשר ומנהלו״הכללי, המישרד לדעת

ההצמדה. ביטוח
 של לאינטרסים בניגוד בר״לב, נתן כך

 ליגאל לירות מיליוני של מתנה המדינה,
 חור־ מחזיר עתה כי הייפלא הורביץ.

 בניגוד הפעם גם כגמולו, לבר-לב ביץ
ן המדינה של לאינטרסים

 מה כי לומר יוכל הורביץ הכל, אחרי
 טוב — המאוחדות" ל״מחלבות שטוב

לישראל.

ג בר נ ז ו  נזניג ר
ההולנדי התיירות

 חת־ ״קופל״, מנכ״ל רוזנברג, סמי
 ההולנדי מישרד־התיירות כנציג מנה

 למישרד״התיי־ היה לא כה עד בישראל.
מדי לכמה בישראל. נציג ההולנדי רות
 למישרד״התיירות, נציגים יש אחרות נות

 חב- נציג על-ידי מאוייש התפקיד אולם
בארץ. מדינה אותה של רת־התעופה

רוזנברג סמי
15 .זר נציג


