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המרכ הכלכליים המישרדים שני בין
 ותעשייה, ומיסחר האוצר במשק, זיים

 אינם השרים ממש. של מילחמה שוררת
 זה. את זה מחרימים זה, עם זה מדברים

 הורגיץ יגאל והתעשייה המיטהר שר
 מיש- נגד חרות ראשי את לעזרתו מגייס

 הורביץ הליברלים. שבשליטת האוצר, רד
מו המישרד, מנגנון את לנפח מהסס אינו
 מיפ- אנשי כולם — בכמויות עובדים סיף
לתפקידי כישורים חסרי מובהקים לגה
מכריז שהוא שעה עושה הוא זאת הם•

ארליך שר־אוצר
טלפון טריקת

 במיספר קיצוץ על במסיבות״עיתונאים
במישרדיו. העובדים

 מיפלגתי, פונקציונר מינה למשל, כן׳
יעקוב בשם הסיזון, על ספר שכתב

 סח- ישראל את לסרטים. כיועץ שביט,
 לישכתו, לשר. מיוחד כיועץ מינה רוב

 על-ידי הקודם השר כהונת בעת שנוהלה
שלו על״ידי עתה מאוכלסת אחד, אדם
 דובר שהיה גולדשטיין, אריה שה:

 של המדיני יועצו הוא בבחירות, הליכוד
 עוזר מונה בן־טובים שמואל השר?

 הליכוד סיעת מזכיר שהיה אחרי לשר
 מי של בתו שולביץ, ורחל בכנסת
 ראש מונתה מילמן, דב ח״כ שהיה

 זה הוא נוסף פוליטי מינוי השר. לישכת
 ל- כיועץ ע״מ מפעילי חכם, חיים של

 לענייני השר סגן על נוסף הגליל איכלוס
 הורביץ פרץ. יצחק פיתוח, עיירות
 עמיר, משה את למנות עתה מנסה
ל כיועץ המלונאים, התאחדות מנהל

תיירות.
 אלה פוליטיים למינויים מוחלט בניגוד

 מיש- מקפיד לא״מתאימים־לתפקידם של
כישו לפי מינויים על מצידו, רד־האוצר,

 המשק שענייני ידיעה תוך בילבד, רים
 לכן עסקנים. בידי לתיתם מכדי חשובים

 ארליך, שימחה האוצר, שר היסס לא
 הידועים באוצר עובדים ולקדם להעלות

שה הלפרין, דן למערך. בהשתייכותם
 על וממונה הקודם השר של מקורבו יה

לענ סמנכ״ל עתה מונה בחרם, הלוחמה
 משק על הממונה בינלאומיים. יינים
הכל והחשב צוקרמן, בן־עמי ההון,

 מנכ״ל של מעמד קיבלו גזית, גיורא לי
 אישית בהוראה ונהג, רכב אחזקות לצרכי

 מג- על לוחץ גם שר״האוצר ארליך. של
 בתפקיד להישאר סיוון, עמירם כ״לו,

 העבודה מיפלגת מראשי היותו למרות
בירושלים.

 טילפן הלפרין של מינויו אחרי אגב.
 ושאלו לארליך, דיין משה שר־החוץ

 בינלאומיים לעניינים סמנכ״ל מינה מדוע
 גם כי השיב ארליך עימו. להתייעץ בלא
הכל במינוייו עימו מתייעץ אינו דיין

 הטלפון. את וטרק במישרד־החוץ כליים
 עזר לשר-הביטחון דיין, של אחר טלפון

 מרגלית, דן של מינויו בענייו וייצמן,
אר של מקורביו המינוי. לביטול הביא

 בממשלה היחידי הוא כי מציינים ליך
 על לדבר שלא בגין, מול להתייצב המעז

שרון. ובאריק בדיין המוחלט זילזולו

עוד הנסיעות
והבין בגין
ופ בגין מנחם ראש-הממשלה נסיעת

 שבועות, כמה לפני לאמריקה, מלייתו
 לירות. אלף 500 המדינה לאוצר עלתה

יצ הממשלה ראש של הקודמת הנסיעה
 רק עלתה לאמריקה ופמלייתו רביו חק
 של בהוצאות הגידול לירות. אלף 400

 אלא הטבעית, מההתייקרות לא נובע 25״/״
בישר המופיע בגין, של הפמליה מניפוח

לכת. כמצניע אל
מה בא בגין לנסיעת התקציבי הכיסוי

 במישרד- הכללי הרזרווה מסעיף עברה
ראש״הממשלה. מישרד לתקציב האוצר

 ומסח! הצרחה
..קיטר

 ״קיטן״ מכוניות של הראשון המישלוח
 כך כולו׳ נחטף האנגליות (״חתלתול״)

משוו בארץ ירושלמי. דן היבואן מסר
 מיסח- האחד :שלה דגמים שלושה קים
המחי פרטי. והשלישי סטיישן השני רי,

למכו לירות אלף 83 עד 74מ־ נעים רים
 24 עושה היא כי נאמר שעליה נית,

לליטר. קילומטר
לפ החליטה ״כור" כי מסר ירושלמי

 הקיטן, בסיס על חשמלית מכונית תח
 החליטו רכב להשכרת חברות כמה וכי

לקוחותיהן. עבור הקיטן את ?ירכוש
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 מוע- יושב״ראש התמנה שיפמן צבי
המ כור-כימיה, קבוצת של צת-המנהלים

 צור, דן שבנו, צור צבי על-ידי נוהלת
לק השייך ״פלנטקס״ מיפעל את מנהל
 עובד יחסי עוד יהיו לא עתה בוצה.

לבנו. האב בין ומעביד
 | בלומג- נפתלי ״כור״, קונצרן מנכ״ל

 י באירופה בביקור״בזק באחרונה היה טל,
 ] את ״סולתם״ של המניות בעלי עם וסיכם
לי יעקוב החברה. ניהול סידרי פירטי
 1 מועמד שהיה הצבאית, מהתעשייה אור

מסי מינויו את ביטל ״סולתם", לניהול
 כי החליטו המניות ובעלי אישיות בות

 ן ימשיך בלה, משה הנוכחי, המנהל
 לחטיבת־ התוכנית גם בוטלה בתפקידו.

 היה שאותה ״סולתם״, על המושתתת על
 1 כמ־ המצב יישאר עתה לנהל. צריך ליאור
 מפעלי את ינהל יוליש ואורי קודם,

 | למ- כפוף ויהיה ו״רפאל״ יציקה" ״וולקן
גביש. שייקה המתכת קבוצת נהל

- הנפקה מתכננת .,אליאנס״הבורסה
.סונור״ רכישת ו ע קוב .

 בישראל. לציבור מניות להנפקת אפשרות בודקת ״אליאנס״ חברת־הצמיגים
 ולהקטין ריבית עולה שאינו זול כסף לגייס הרצון הוא להחלטה העיקרי המניע

 התנגדות קיימת ״כור״ של המרכזית בהנהלה החברה. של המימון הוצאות את
 סיבה להיות צריכה אינה בבורסה הגאות כי בטענה מנומקת ההתנגדות לתוכנית.
 ההתנגדות מאחרי כי נראה אולם בכסף. צורך לחברה אם לבדוק יש וכי להנפקה,
 להגדיל כדי ״אליאנס״ של מניות בשקט העת כל רוכשת ״כור״ אחרת. סיבה מסתתרת

 נוספים סכומים להשקיע ״כור״ את תחייב החברה הון הגדלת בחברה. שליטתה את
נוספות. מניות ברכישת

 ו״הפועלים״ ״דיסקונט" הבנקים ניסיון מול מתיחות קיימת ״ירדן״ בחברת
 המשא-והמתן. של הסופיים בשלבים נמצאת ״ירדן" כאשר ״סונול״, חברת את לרכוש

 תימכר הרכישה, את סופית סיכמה לא ״ירדן״ אם כי ציינו מישקיים גורמים
 ניגוד כאן יהיה ״סונול״ את הבנקים יקנו אם במחיר. המרבה לכל ״סונול״

ב״סונול״. המתחרה ״דלק״, חברת בעלי גם הם שכן אינטרסים,
 ״ירדן״ תשקיף אישור את למנוע כדי שבידם כל הבנקים שני עושים בינתיים

 כי הגדולים, הבנקים בשליטת הנמצאת הבורסה, הנהלת דורשת עתה בבורסה.
 שונות חברות בידי המיוצגים בתשקיף המניות רוכשי זהות את תגלה ״ירדן״

 הבורסה שלהנהלת נראה אולם כמוה, היתה שלא לדרישה, מסרבת ״ירדן" לנאמנות.
קץ. אין עד יימשך שהעניין איכפת לא

הנוקריטות

ומרום שפיגר
 הקבלנים האחים נעצרו שנים שש לפני
 מס- עבירות על שפיגל ושימעון מאיר

 בעלי ידועים, קבלנים שניהם הכנסה.
 ״סיטי", ומלון בתל-אביב ״באזל" מלון
 ״טל" מלון את קנו חודשים כמה ולפני

 ברכוש עבד שפיגל שימעון בתל-אביב.
 כמה נגדו ונפתחו כקבלן־תיקונים, הנטוש
 קשור היה הוא בנשק. איום על תיקים

בקב עסק מאיר גרינברג. רומק עם
לגדולה. ועלה לנות

ב כי לחוקרים התגלה המעצר אחרי
גדו שמות מעורבים שפיגל מאיר פרשת
לים.

 כתב-אישום הוגש שפיגל שימעון נגד
 את וסיים הורשע הוא מזמן, בירושלים

 טרם שפיגל מאיר נגד מזמן. עונשו ריצוי
המע- אחרי שנים שש אישום, כתב הוגש

 המדינה פרקליט
 וחקירת

בד בן־עמי עו
 זו כותרת תחת הכתבה עם בקשר

 האחרון, בגליון זה במדור שהופיעה
שר־ יועץ גוטמן, יחיאל אלי העביר

 ריש- תגובה המשרד, ודובר המישפטים
ת. מי

ו ז : ו ה נ ו ש ל
 הזה״ ב״העולם שהובאו הטענות

 הכותרת תחת 21.9.77 מיום )2090(
 בן־עמי״ עובד וחקירת המדינה ״פרקליט
ל העובדות להלן מעיקרן. מופרכות

: אשורן
 מסו- תלונות הוגשו 1974 בשגת •

 בר- ד״ר על״ידי בן-עמי מר נגד יימות
 לאחר נתניה עיריית כראש שכיהן מנחם

בן־עמי.
 היועץ ביקש 17.11.74 בתאריך •

 שמגר מאיר דאז לממשלה המשפטי
 ומהיועץ בך גבריאל המדינה מפרקליט
 המנכ״ל (לא משרד-הפנים של המשפטי

 לבדוק שפט א. מר בכתבתכם) שכתוב כפי
 כך על לעמוד ״כדי האלה התלונות את

בנסי המתבקשים החקירה כיווני מחם
העניין״. בות

 מר של כתבה פורסמה מכן לאחר •
 היועץ ביקש ואז ב״העולם־הזה" לביב

 בדו״ח תתייחס זו שוועדה המישפטי
זח. לעניין גם שלה
 בתלונות עיינו שפט ומר בך מר •

 בפניהם הובא אשר חרלוואנטי ובחומר
הת מיספר קיום ואחרי הוראתו פי על

 דו״ח 19.5.75 בתאריך הגישו ייעצויות
המישפטי. ליועץ

לכל ביחס המלצות כלל זה דו״ח •

לפרקלי פניתי שבועות שלושה לפגי צר.
 התיק. בדבר בשאלה תל־אביב מחוז טות

 כזה. תיק של מציאותו על שם ידעו לא
 בך, גבריאל המדינה לפרקליט פניתי

 חודש תוך כי נעניתי ימים כמה ואחרי
 מזל שפיגל. מאיר נגד כתב״אישום יוגש
טוב.

 מחוז בפרקליטות הגסחב אחר, תיק
 מרום, מרדכי של תיקו הוא תל-אביב,

 מרום משרדי. לציוד ״מרום״ חברת בעל
 ציוד הברחות על שנים שלוש לפני נתפס
ששי חיל״האוויר קציני באמצעות לארץ

 נידונו לדין, עמדו חיל-האוויר קציני חד.
פרק ושוחררו. ישבו מאסר, וחצי לשנה
 שמואל עורך״הדין הוא מרום של ליטו

 התיק נראה וכך מאד. העסוק תמיר,
:בבית־המישפט מרום של

 כתב-אישום הוגש 1974 במאי 26 ביום
.596/74 בתיק מרום נגד

 בית־ החליט 1974 בספטמבר 22 ביום
 בין להפריד התביעה, בהתנגדות המישפט,

שני. לנאשם מרום
 כתב־ הוגש 1974 באוקטובר 16 ביום
.1119/74 בתיק מרום נגד שני אישום
ה הקראות, שלוש זה בתיק היו מאז

 זו בהקראה .1975 בינואר 30ב״ אחרונה
כפירה. נרשמה
 בית״המיש- דבר. בתיק קרה לא מאז

 השנה, באוקטובר 5ב־ תיזכורת קבע פט
האחרונה. ההקראה אחרי שנים שלוש

מאפ מדוע שנשאל המדינה, פרקליט
להת ולסניגורו לנאשם הפרקליטות שרת
 אולי וליהנות סחבת על״ידי מדין חמק

הפע בכל כי השיב הצפויה. החנינה מן
הת דחיה, הסניגור ביקש שבהן מים
 בית-המישפט אך הפרקליטות לכך נגדה

דעתה. את קיבל לא
 קורה מה מלמדים ומרום שפיגל תיקי

 מצליחים ומס-ההכנסה המישטרה כאשר
 בפרקליטות הסחבת לדין. מישהו להעמיד

 את ולקלס ללעג שמה ובבית־המישפט
* • מאמציהן.

 מהתלונות חלק לגבי מהתלונות, אחת
סופיות. מסקנות לקבוע היה ניתן

 הכתבה לתוכן ביחס הוועדה קבעה כך
 ההנאה בדבר שהטעמת לביב מר של

 מקרקעין מעיסקי בן־עמי מר שהפיק
 1955 בשנת שנעשו לעיסקאות מתייחסות

 התיישנות שחלה כך זו, לשנה ובסמוך
 גם הן הנטענות העובדות וכי מזמן,

 מאפשרות ואינן ברורות ובלתי מורכבות
חקירה. עריכת כעת ומצדיקות

 שהתייחסו אחדות לתלונות ביחס גם
 נ.צ.ב. בחברת הקשורות לפעולות בעיקר

 הוועדה בדו״ח נאמר בע״מ, נתניה —
 האמורים שהנושאים והתברר שמאחר
 הרי המדינה מבקר בבדיקת נמצאים
 המבקר דו״ח לקבלת עד להמתין מומלץ

 לפעולה מקום יש אם שיוחלט לפני
החב בעניין המדינה מבקר דו״ח נוספת.

 והיועץ ,1977 ביולי פורסם הנ״ל רה
 המדינה ופרקליט (הנוכחי) המישפטי

עתה. בו מעיינים
אמר אני כאילו בטענה אמת אין •

 למעשה הבירור שוועדת לביב למר תי
בעבודתה. החלה לא

 את בשעתו קיבל המישפטי היועץ •
 שפט ומר בך מר ישל הנ״ל המלצותיהם

 ״שערו־ ״מחדל״, בדבר הטענות כן ועל
 המישפטי ליועץ לחי ״סטירת — ריה״

 כל ומשוללות לעז הינן — לממשלה״
יסוד.


