
והגירה
 מחוש ■בנה ■1\דמ ו ת 1 ש

 תימנע מיפער - ערד תישדובת
שוב יונעו

 בגר־ הגדולות הכימיות החברות אחת
 ״פי חברת״הגג עם לשותפות נכנסה מניה

 מחדש יפתחו וביחד לישראל״, מיקלים
ם ערד תישלובת את מקו עומד שבו ב

מקלן! מנהל
— עולה הכימיה

יש החדש־ישן במיפעל הסגור. המיפעל
מיל 70( מארק מיליון 14 הגרמנים קיעו

ה מן שני־שלישים ויקבלו לירות) יון
ת חומצה ייצר המיפעל מניות.  מן זרחתי

ס על רותם במישור הפוספטים סי חומ ב
ם. שתייוצר גופריתנית צה הו זאת במקו
 מרדכי לישראל״, ״כימיקלים מנכ״ל דיע

, ף ל ק יס״המלח. מיפעלי בביטאון מ
 הכימיה חברות ייצוא כי אמר מקלף

מיל 4ל״ כיום לירות מיליארד 2מ״ יגדל
 הוספת תוך ,1982 בשנת לירות יארד
ת בדרום, עובדים 2000 מ  מיפעלים הק

 ומיפעל ערד תי׳שלובת ופתיחת חדשים
 ים־ במיפעלי מחדש. בתימנע הנחושת

 40ו״* נוסף גילעון מיתקן יוקם המלח
 בשנה הייצוא מגולענים. יהיו מהייצור
 אשלג, טון מיליון 1.2 יהיה הקרובה

ת. לחברות הרבע מזה  החוזים אמריקאיו
 במסע נחתמו האמריקאיות החברות עם

 ים־המלח מיפעלי מנכ״ל על־ידי נמרץ
 עודפי כל את חיסלו והם שחר, אריה
במיפ״ שעברה בשנה שהצטברו האשלג

במיבנה שינויים
התאחדות

התעשיינים
 בחוזר הודיעה התעשיינים התאחדות

המחל במיבנה אירגוני שינוי על לחבריה
 החוזר אנוש. ומשאבי עבודה לנושאי קה

ת, שלוש יהיו כי מפרט ת מחלקו  לני״ האח
ף המהנדס בראשות תעשייתי ?#ל ס ו  י

מן, ^  וסביבה עבודה לתנאי השנייה מו׳
 למישפט והשלישית דרור, דויד בראשות

 בחוזר נחתומי. מאיר בראשות עבודה
ת שלוש כי מודיע מחלקו תחיי החדשות ה

ה מנהל לסגן כפופות נה חלק מ  לעבודה ה
ת מוסר ואף אנוש, ומשאבי  מיספר א
 מופיע לא אולם המנהל. סגן של הטלפון

 צריך שאליו, המנהל, סגן של שמו בו
לטלפן.

 ב- הייצור הגדלת עתה הבודקים עלים,
לשנה. נוספות טונות אלף 400

 לייצוא מסודרת הובלה לאפשר על-מנת
מו הכימיה מיפעלי  ים־המלח מיפעלי הקי
כימי להובלת חברה הפוספטים וחברת

ם ה מנהל ״סי-פרט״. בשם באוניות קלי
ו אשל נמרוד רב״החובל הוא חברה

״אר בשם ראשונה אונייה כבר נרכשה
 הייצוא מכלל כרבע תוביל החברה נון״.

נוספות. אוניות וחכירת רכישת על־ידי
 לכלור החדש המיפעל כי הוסיף מקלף

ת ויאפשר בהרצה, החל בסדום  הגדלת א
 שנה. בעוד טון אלף 50ל״ הברום ייצור

ם זה מיפעל ליד ק  מיפעל ברמת״חובב הו
ב לייצר שיתחיל ברום לתירכובות חדש

שחר מנהל
המלך דרך מד —

 המיפעל בהרצת הוחל וכן הבאה שנה
בהולנד. החדש

ם ייצוא  2ל־ 1978 בשנת יגדל הפוספטי
 השנה, אחד מיליון לעומת טון מיליון
 במישור צין. בנחל החדש למיפעל תודות
 חדשה פוספטים שכבת התגלתה רותם
ם ואותרו זרחן) 33(* מעולה בטיב מקו  ב

ם טון מיליון 14 עד 12 זה. מסוג פוספטי
יוש שבהן הפיתוח, תוכניות במיסגרת

 יהיה לירות מיליארד 2 הבאה בשנה קעו
 דולר מיליון 260 של ייצוא הבאה בשנה

ם שלאחריה ובשנה  החברה כפול. בסכו
ם  טיטאנ־ לייצור מיפעל תימנע ליד תקי

ת וחומרי אוקסיד, ב׳ יום  שלו הפסול
 הנחושת ייצור של חלקי לחידוש ינוצלו

הפסדים. ללא בתימנע

מיהם
בתי־הקפה? בעלי

 עיריית של השומה ועדת של דיונים
 מגלים ומיסעדות לבתי־קפה תל״אביב

ת של הבעלים מיהם מו מקו  בעלי הללו. ה
 ואחיו שאולי רפי הם ״קאנדיסטור"

 אליעזר שאולי, מנדי עם יחד טדי,
 שמואל ליברמן, גילעד בראוו,

 בעלי הרשליקוגיץ. ואריה זמיר
 ועופר כלב חיים הם ״לה-קרפרי״

 ברחוב דה״קאפרי" ״פיאנו בעלי הרתאן.
 וסחאי טופז דני הם 165 הירקון
 אבן- ברחוב ׳שופ׳ ״מילקי בעלי וראג'.

ירזון. ויורם שביט רן הם 54 גבירול

ה ס ר בו ה

□ רווחי□ שמני
א•״ ק תי פו א ב״

ה אם ת ת מחזיק א  אפותי־ ״בנק במניו
ם תמכרו. אל קאי" ן אין א  מניות ל
 זה, משכנתאות בנק להשיגן. נסה אלה,

מ סובל לאומי״, ״בנק לקבוצת השייך
 — ״טפחות״ בנק של המחלה אותה

ההצמ ריווחי את השנה לחלק ההכרח
שלו. דה

ת הכוללים הבנק, ריווחי  ההצמדה א
חלק והבנק ,120* על עולים השנה,  י

ת לבעלי־המניות ה .50* לפחו ט  על ההחל
 לישראל שובו עם תיפול החלוקה מועדי

 מועצת- יושב-ראש יפת, ארנסט של
.,לישראל׳ לאומי ״בנק של המנהלים

אולדססוביל־
פרס לשימעון

 מגבית עורכת העבודה מיפלגת בעוד
 יושב־ הורה חובותיה, לתשלום חירום

 להחליף פרס שימעון המיפלגה ראש
 כה עד נסע שבה ה״וולוו״ מכונית את

 המכונית, יקרה. ״אולדסמוביל״ במכונית
ת לפני חונה לבן, שציבעה  מיפלגת בי

מנקרת הפועלים ת ו לבניין. הבאים עיני א
 כשר-ביט- להתנהג ממשיך פרס שימעון

 נוסף תקציביות. הגבלות עליו שאין חון
 המיפלגה בכספי ׳שרכש מכונית־הפאר על

ם הוא  עשירים. לישכת גם לעצמו הקי
ם זו בלישכתו עסקי  דובר מזכירות, שתי מו

 דובר בן, יוסף בשם המיפלגה של חדש
 בשם אישי עוזר פלד, ישראל בשם ישן

מחפ אלה על נוסף נחג. וכן לבל אלון
לישכה. מנהל עתה שים

 50 עדיין החייבת למיפלגה מופת אכן,
ת לירות מיליון פ תקו בחירות. מ

ת ל הבעיו  ש
ר מינוי מג ש

 מאיר העליון השופט כי יוסכם אם
 לא הוא כשר־המישפטים, יכהן שמגר

ל יוכל  100 כעבור אלא בתפקידו להתחי
תו ימים ה כשופט. מתפקידו מהתפטרו
ק שהוכנס התיקון היא סיבה  יסוד : לחו

 וייצמן עזר הצטרפות אחרי הממשלה
 קובע התיקון מצה״ל. ישירות לממשלה

 כשרים יכהנו וקצין־צבא שופט דיין, כי
 התפטרותם מאז ימים 100 כתום רק

הקודמים. מתפקידיהם
 ללא יישאר המישפטים שתיק מכאן

 אחרי ויותר חודשים שלושה לפחות שר
 זמן משך זהו מתפקידו. יתפטר ששמגר
 ואז ליפול הממשלה יכולה שבו ממושך,

הצדדים. משני קרח שמגר יישאר

שמגר שופט
ימים מאה

 בפתה הרשות
ה אורעיזצי רי

 החברה- על כפתה הערך ניירות רשות
 ריאורגניזציה לאומי״ ״בנק של לנאמנות
אה הרשות תביעת החברה. בהנהלת  ב

 אפרים של בעניינו פסק-הדין מתן לאחר
 דברים בית־המישפט אמר שבו אברון,

ש החברה-לנאמנות על ביותר חריפים
ם לעצמה דאגה מקו ת ב חו שייצגה. ללקו

קי- טאוב, יצחק הרשות, יושב״ראש

טאוב יו״ר
בל׳׳ל נגד

 ״בנק של בקשה פסק״הדין אחרי בל
 והחברה-לנאמ- חדשה, להנפקה לאומי״

ת צריכה היתה נות חד להיו  של הגופים א
 סירב טאוב התשקיף. על שיחתום הבנק,
ת לאשר ם החברה־לנאמנות א ת ח  לפני כ
 החברה בניהול דראסטיים שינויים עריכת

פסק-הדין. בעיקבות
 היתה כי הגיב לאומי״ ״בנק דובר
לניי הרשות יו״ר בין מיכתבים חליפת

 ״בנק מנכ״ל לבין טאוב יצחק ערך רות
 הבנק זה. בנושא מאכט יעקב לאומי״

ת מארגן  שלא שתבטיח בצורה החברה א
ת תישנה ארת זו כמו תקרי  על-ידי המתו

 מניחה צורתה אין ואשר בית־המישפט,
טאוב. של דעתו את

 עד שינונים
נית־הקבוות שטח
איש תל-אביב של ערים לבניין הוועדה

ת רה  ביפו המרונית העדה ראש בקשת א
 בית־הקב- שטח מרבית ייעוד את לשנות

ה בני צעירים לזוגות לבנייה ביפו רות
ה בית שטח יוקטן התוכנית לפי עדה.

 בלבד, מ״ר 600ל- דונם 3.3מ״ קברות
 הצמוד העדה של נוסף דונם יצורף ואליו

חד השטח על לבית״הקברות.  ייבנו המאו
העדה. לבני דיור יחידות 50

מי מברו ב תו
? ה ריי עי ה

הח תל־אביב עיריית של ועדת״הכספים
נכ סכומי-כסף כמינהגה, להקציב, ליטה
ת של לשורה בדים  ומשונים. שונים מוסדו

ם לאירגון הוקצבו למשל, כך,  העסקני
 לברית ;לירות 1000 מרומניה הציונים

העי לאגודת ;לירות 1000 — ראשונים
 חמשת למועדון ן לירות 9000 — תונאים

ה ולפדרציה לירות 5000 — האותות
לירות. 1000 — פולין יהודי של עולמית

טה זאת לעומת  לבטל הוועדה החלי
שות דחתה למלר״ז, ההקצבה את  ל- בק

לנפ מילגות ולקרן העובד לנוער הקצבה
 עיתון בבקשת דנה הוועדה צה״ל. געי

ת ודחתה להקצבה, ״פרוזה״ הסיפרות  א
ם. העיתון אם לבדוק כדי הבקשה קיי


