
האיכרים בהתאחדות שחיתות
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 את מסעה גוונו נסח כ ח״
 יחד ,וחולב המס שלסונות

 מוסדות אח חנר־ו, עם
ת ו ים חתאחד כד י הא

 לגרופר עמיר חברת ששילמד. התשלומים
 לעצמו שהרשה היחידי החריג היו לא

הנע על השמועות לוי. דויד החברה מנהל
מו יושב־ראש לאוזני הגיעו בחברה שה

לשע הנשיא פרנק, אהרון המנהלים, עצת
 על־ שהודח האיכרים, התאחדות של בר
 פרנק בסלמן. תמיכתו בגלל גרופר ידי

לב רבינוביץ חיים רואה־החשבון על הטיל
 הגיש רבינוביץ בעמיר. קורה מה דוק

 מידיעת חודשים כמה מזה המוסתר דו״ח,
האיכרים. התאחדות חברי

הדח היתה הדו״ח מן המיידית התוצאה
 מנחם חדש, מנהל ומינוי לוי דויד של תו

חוד לפני לתפקידו שנכנס קומרובסקי,
ה את לטהר :הראשונה דרישתו שיים.
הקו המנהל עיוותי כל את ולתקן חברה

 כללית אסיפה מתכנסת השבוע אגב, דם.
חד־ הנהלה לבחור כדי עמיר, חברת של

מכי השנייה המחצית את שילמו המשלחת
 רבינוביץ דו״ח גרופר. מלבד כולם, סם.

 לוי דויד חמנהל־לשעבר שהשמיע ודברים
 שילמה שעמיר מלמדים ידידים, באוזני

 לא גרופר השנייה. המחצית את לגרופר
החק הפועלים מהסתדרות לבקש התבייש

 לחו״ל נסיעתו הוצאות את לשלם לאיים
 לא גם הוא האיכרים. התאחדות בשם
 מנהלה שהוא מעמיר, כספים לקבל היסס

 גרד האיכרים. כנציג כספיה, על ומופקד
רי ללא אשראי קיבל כי בפני אישר פר

 הוא אולם אחרים, שעשו כפי מעמיר, בית
לחו״ל. נסיעתו עבור שילמו כי הכחיש
 עמיר ששילמה התשלומים כל אלה אין

 שמו, דורון בן, יש לחבר־הכנסת לגרופר.
ברחו לחקלאות בפקולטה חקלאות הלומד

 עסוק דורון היה האחרונות בשנים בות.
״מוס- התואר קבלת לשם העבודה בהשלמת

חגדודההחד
טן האיבר ■וד ק ה

 פסח חבר־הכנסת בפני זזצהיר אשר ׳ך*
 השנתי בדו״ח מסר הוא כי גרופר,

כהו שקיבל הכספים על למס-הכנסה שלו
 לו. האמנתי האיכרים, מהתאחדות צאות

 בנקודה לשקר יעז כי בדעתי העליתי לא
 בגיליון הצהרתו, פירסום לאחר יומיים זו.

 אדם אלי פנה הזה, העולם של האחרון
 של ההון בהצהרות בטיפול קשור שהיה

הצהרו העתקי את לי הראה הוא גרופר.
השומה. לפקיד תיו

רכב הוצאות

ב לדון וביקשו סיטקוב, אריה התאחדות,
ממוס מקבל שגרופד ההוצאות תשלומי

 משותפות הערכות לפי ההתאחדות. דות
 לוי, דויד לשעבר, עמיר ומנכ״ל סלמן של

 15 בסך הוצאות גרופר עת באותה קיבל
לחודש. לירות אלף

ש גרופר, חבר־הכנסת הדבר: פירוש
 בכנסת, הליכוד סיעת של המצליף הוא

 בשיעור הכנסות המם משילטונות העלים
לשנה. לירות אלף 150כ־ של

ת חדו א ת ה ה מ
 שהכנסותיו הצהיר גרופר כי סתגר,

מש היו 1974—5—6 בשנים היחידות ■י
 משותפות־עס- והכנסות כחבר־כנסת כורתו

הצ לא הוא עמנואל. אחיו, ושל שלו קית
ההת ממוסדות שקיבל התקבולים על היר

 גובה את לאמוד כדי כהוצאות. אחדות
 לד.כ- לצרף יש העלים, שגרופר הסכומים

 על.. האיכרים, התאחדות ממוסדות נסותיו
 כ- של סכום ואש״ל, רכב הוצאות חשבון

 מן מקבל הוא אותו לחודש, לירות 4000
ב מביתו (נסיעות רכב כהוצאות הכנסת
בשבוע). פעמיים לירושלים, עתלית

 5000כ־ בממוצע לו שילמה ההתאחדות
 מירושלים נסיעות עבור לחודש, לירו̂ו

להש כדי לתל-אביב, ומעתלית 'לתל־אביב,
 מיקבי קיבל זמן באותו בישיבות. תתף

 למימון לחודש לירות 1500כ־ מזרחי כרמל
 קיבל במקביל ולישיבות. ליקבים נסיעות

 (חברה עמיר מחברת גבוהים סכומים גם
 האיכרים), התאחדות של חקלאית להספקה

 1977 בינואר ואש״ל. רכב הוצאות לכיסוי
 יעקב ההתאחדות, של לשעבר המנכ״ל כתב

ה של הכספים ועדת ליושב-ראש סלמן,

 המנהל מנחם,קומוובסק׳
חב של החדש

 הדחת אחרי זה תפקידו את קיבל עמיר, רת
חקי בעיקבות הקודם, המנהל לוי, דויד

ליקויים. שגילה בחברה, רואה־חשבון רת

 יושב־ראש לתפקיד הלוחם המועמד שה.
 על- הנתמך גרופר, פסח ח״כ הוא ההנהלה

 אי- אליהו האיכרים התאחדות נשיא ידי
ש מפני לוי הודח גרופר לדיברי זקסון.
 כל בתחילת לעצמו משלם היה כי התגלה

מש שתי בגובה פיצויי־פיטורין את שנה
 מפקיד היה הכסף ואת חודשיות, כורות
 עובד מקבל כידוע, גבוהה. בריבית בבנק,

 ולא מפוטר, הוא כאשר פיצויי-פיטורין
נו דבר לעבוד. ממשיך בעודו שנה, מדי
 היה הוא גרופר: לדברי לוי, שעשה סף

 חודשים כמה של משכורות לעצמו משלם
 סכומים מהפקדת ריבית ומרוויח מרא'ש,

בבנק. אלה

מילגות_________
שה ת מחמי סדו מו

חבר כי גילה רבינוכיץ של דו״ח ך*
די חברי כמה ועימו גרופר, הכנסת • י

 מחברת אשראי קיבלו אחרים, רקטוריון
 חוייבו ולא וחומרים, ציוד לקניית עמיר,

 לקוחות לגבי שנהוג כפי בניגוד בריבית,
 עומדת, הלוואה עמיר נתנה לגרופר אחרים.

 לירות, אלף 50כ־ של בסכום ריבית, ללא
 הוא ריבית ללא שקיבלו האשראי ואילו
 מיליוני לכמה הגיע הדירקטוריון וחברי
 קיבל הדירקטוריון מחברי אחד לירות.
מיל חצי של בגובה ריבית ללא אשראי

מיל של אשראי קיבל ואחר לירות, יון
לירות. יון

 אחרת: חריגה מהטבה גם נהנה גרופר
 ל- אשתו בחברת שנתיים לפני יצא הוא

ה של משלחת במיסגרת ארצות־הברית,
 הוצאות- דמי מחצית את ששילמו יקבים,

חברי כל המשלחת. חברי של הנסיעה

 למיל- זקוק היה הוא האוניברסיטה״. מך
 אבא לעבוד. מבלי ללמוד לו שתאפשר גה

 למענו והסדיר קשריו, את הפעיל גרופר
 לירות. אלף 30 של כולל בסכום מילגות

 הם: הבן לגרופר מילגות שנתנו המוסדות
 קרן מזרחי, כרמל יקבי הכורמים, אגודת
 הסוכנות האיכרים, התאחדות של רוקח

 בזכרון- וחיסכון הלוואה בנק היהודית,
 משה הח״כ, של בן־דודו שולט (שם יעקוב
אגו- הנהלת חבר גם שהוא גרופר, יהודה

גרו לפסח עזר אליהו 11
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 במקומו. כנשיא ונבחר פרנק, אהרון הקודם,
 יו־ לתפקיד גרופר את למנות רוצה הוא

לוי. דויד במקום עמיר חברת שב־ראש
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