
 סטודנטים עמיר. וחברת הכורמים) דת
 ואילו אחת, במילגה בקושי זוכים רגילים

מחמי מילגות קיבל גרופר־הבן הסטודנט
שונים. מוסדות שה

 אשתו, לבנו. רק לא דואג גרופר אך
השות כמזכירת הן משכורת מקבלת רות,
 אגודת כמזכירת והן וגיסה בעלה של פות

שלה. היו״ר הוא שגרופר בעתלית, האיכרים
 גם מורגשת לבנו גרופר של דאגתו

 חסר שהוא הבן, שקיבל החדש במינוי
 את סיים עתה ושזה בניהול כלשהו ניסיון

כל בדרך התמנה הוא החקלאות. לימודי
 ב־ מזרחי כרמל יקבי ונציג כמנהל שהי

 הצעיר יהיה שם ובקנדה. ארצות־הברית
 של שנתי שיווק על אחראי חסר־הניסיון

 הייצוא כמחצית דולר, מיליון 2ב- יינות
 15 תהיה משכורתו היקבים. של השנתי

 דיור להוצאות בנוסף בשנה, דולר אלף
ד וכרטיסי-טיסה לחודש דולר 350 בסך  חלו

ולאשתו. לו ושוב,
 המינוי בוצע כיצד השאלה עולה כאן
כס שמוסד לתאר, קשה שהרי הזה. המוזר

עיקר את יפקיד תקינה, בצורה המתנהל פי

אליקוס,סטשינסקי1א
את מנהל

 אותם קידם הוא הברון; בסימון היקבים
חלו מנע לא אך ולפריחה, לשיגשוג והביא

גרופר. פסח של לבנו טובות־הנאה קת

מזרחי כרמל
שהבעלות למרות לטובתם,

 וקונים המדינה, של היין תצרוכת כל את מספקים היקבים
 ׳פועלים הם תמיד לא אולם האיכרים. מן ענבי־היין את

בישראל. הכורמים כל של האגודה בידי היא עליהם

לשנה, דולר מיליון 2 של בסכום 'ייצואו,
אגו הנהלת לחברי חסר-ניסיון. צעיר .-בידי
 את לגרופר חייבים כי נאמר הכורמים דת

 למחירי תוספת להשיג עזר שכן !המינוי,
 ד״ר היקבים, מנכ״ל היקבים. של היינות
 גרר אכן כי אישר אוסטשינסקי, :אליקום

אח ובתחומים זד, בתחום ליקבים עזר !פד
 ביקור גרופר הסדיר למשל, הנה, דים.

 כן כמו ביקבים. הורביץ יגאל השר ישל —
ולעוזריו. המכס למנהל דומה ביקור אירגן

מינוי
מיכרז ללא

י  סיפר גרופר־הבן של המינוי ל {
האחרו השנים 11ב־ כי אוסטשינסקי

יהו בארצות־הברית היקבים את ייצג נות
אר לחזור רצונו את שהביע לובנברג, דה
זה, לתפקיד מיכרז הוציאו לא היקבים צה.

הי סמך על מתאים מועמד חיפשו אלא *•
 כולל מועמדים, ארבעה היו אישית. כרות
ביו הרציני שנראה המועמד גרופר. דורון

 הייצוא על עתה האחראי בר, משה היה תר
 לשלוח החליטה היקבים הנהלת ביקבים.
 משה את נציגים: שני לובנברג במקום

כ גרופר, דורון ואת בכיר, כנציג בר,
 לעלות היה צריך הנוסף (הנציג עוזרו.

 כנראה אולם לשנה, דולר אלף 20 עוד
 מאשר יותר לגרופר דאגה היקבים ׳שהנהלת
מופקדת. היא כספם שעל לחבריה,

 מכן לאחר כי וסיפר המשיך אוסטשינסקי *■*
 כל מולאו לא כאשר לנסוע, בר סירב

גרופר־ את לשלוח הוחלט לכן דרישותיו.
לובנ־ של כעוזרו שישמש כדי לשנה, הבן

 שתי היקבים ישלמו השנה במשך ברג.
עבו כדי תוך יקבע, לובנברג משכורות.

 לא אם לתפקידו. מתאים גרופר אם דה,
אחר. מועמד יחפשו — יתאים

 גרופר דורון של המוזר המינוי פרשת
הכור את המטריד היחיד הנושא אינה
מנו הם כי מתאוננים הם שנים מזה מים.

לעצ הדואגת היקבים, הנהלת על-ידי צלים
אגו היא הכורמים אגודת לחבריה. ולא מה
 כל את לחלק החייבת עותומאנית, דה

מאו האגודה מאזן אולם לחבריה. הרווחים
מקב וכך הבציר, לאחר שנתיים רק שר
 לעג־ המלאה התמורה את הכורמים לים

 השנים במשך שנתיים. כעבור רק בי־היין
 שהם המיקדמות גובה את היקבים העלו

 הם הבציר. חשבון על לאיכרים משלמים
 האיכרים אולם האיכרים. בלחץ זאת עשו
 לבין היקבים בין מתרחש מה יודעים אינם

■המדינה מוסדות
 במשך כי לאחרונה רק למשל,'נודע כך,*

 את ממישרד־החקלאות היקבים קיבלו שנים
 כר־ לעיבוד הניתנים ההלוואות, סכומי

 לא אלה כספים נוחה. בריבית מי־היין,
ה לקופת הוכנסו אלא לאיכרים, חולקו

 השנה נענתה האיכרים בלחץ רק יקבים.
 על לחבריה בחוזר והודיעה היקבים הנהלת

 לקבלה. איכר כל של זכותו ועל ההלוואה,
 את לקבל היקבים הנהלת תמשיך אחרת

 החוזר אולם האיכרים. במקום הכספים
 ההלוואה, את שיקבל מי כי גם, הודיע

 חשבון על מיקדמות היקבים מן יקבל לא
 היקבים כי יודעים לא האיכרים הבציר.
 על מכות אשראי גם ישראל מבנק מקבלים
לאי לחלק עליהם אותו הבציר, חשבון
בחסד. ולא בזכות כרים

 הישגים לפניה רשמה האיכרים הנהלת
 זהו כי ספק ואין היין. ענף בפיתוח רבים
 של והפורחים המשגשגים הענפים אחד

 רוחו כי דומה אולם האיכרים. התאחדות
 ב־ תלויה שתמונתו רוטשילד, הברון של

ב מרחפת היקבים, מנכ״ל של מישרדו
 בדיוק ולא הברון כרצת ניהול — יקבים
 של מינויו כמו פרשות האיכר. טובת למען
ה בהכנסות השימוש או גרופר, דורון
 וממקורות ממשלתיות מהלוואות יקבים

 ומעמיקה יסודית לבדיקה ראויות אחרים,
 המתרחש את שבדק החשבון רואה מטעם

עמיר. בחברת
■ לביב יגאל

ה ח ת ח לפו■ מ ט ש ה
)31 מעמוד (המשך

 אחד ערבי אפילו כה עד פגשתי ילא
 מדינה מפני הישראלי הפחד את שהבין

 המודרנית, הגדולה, ישראל פלסטינית.
 תפחד מכאן) נראית היא (כך הכל־יבולה

 יכול לא זה נחשלת? קטנה, ממדינה
אח סיבה להיות מוכרחה רציני! להיות

 אי- היא: הדעת על העולה והסיבה רת.
 השטחים את להחזיר ישראל של רצונה

׳שכבשה.
 אש״ף על עתה מרוגזים מצרים הרבה

 לעמוד קל ביכלל. הפלסטינים ועל בפרט,
 מצב מפגי גדול פחד גם יש אך כך. על

השלום. ׳לאוייב אש״ף את שיהפוך
פלסטי מיליון וחצי שלושה יש
המר רחבי בכל מפוזרים והם נים,
 והמצרים בי יאמינו אלה אם חב.

 על שלום שנעשה אותם, מכרו
 אש׳־ף. אם * יקרה מה — חשבונם

 האחראי־יחסית, המתון־יחסית,
ץ יהיה מה — לרסיסים ישכר

הנשיא ער רחץ
 שלם עם :היא המתבקשת תשובה ף*

 של לצבא אי־יציבות, של לגורם יהפוך 1 1
טרוריס רסיסים מאות יקומו ונקם. הרם

 שינסו ערב, מדינות בכל שיושתוללו טיים,
 בקאהיר החל — המישטרים כל את להפיל
 ויעזור בהם ■שיתמוך מי יהיה בריאה וכלה
מוסקבה. ועד מטריפולי להם,

ל טוב זה האם ? טוב זה האם
 ? לישראל טוב זה האם ? מצריים

? לשלום טוב זה האם
הער המציאות בתוך החיים למצרים,

 לישראלים, מאשר יותר ברור זה כל בית,
 אי- יעל תמהים המצרים ממנה. המנותקים

 ם- מאד מודאגים ;והם הישראלית. ההבנה
תוצאותיה.

 העיתונות אחרת. מוזרה תופעה מכאן
 שגם בשפה אש״ף על מדברת המודרכת

בה, להתחרות יכול אינו ישראלי עיתון

ה וכל היטב, מודרכת העיתונות המילה.
 אחת. בלשון יום בכל מתנבאים עיתונים

 מבחינה מאד ומאומנת מאד חדה עין רק
 הקטנים בהבדלי־הניסוח הדקים, ־בגוונים
ביקורת.) טמונה שבהם
 הפנימי המאבק את המסמל אחד אדם

 ובין הבילעדי המצרי הצורך בין הזה
 בוטרום הוא הכל־ערבי המצרי הצורך
 מקום כממלא השבוע עד שכיהן מי ׳ראלי,

 שגריר כיאמל, שמוסטאפה לפני שר־החוץ,
זה. לתפקיד מוינה ׳בבון, מצריים
 על עומד הוא אדוק. כל-ערבי הוא האלי

 הערבי, העולם׳ מן תנותק לא שמצריים כך
 בצורה שלה חבאעטרסים בה יפגע הדבר כי

קיצונית.
 כ־ משרתים מצרים אלפי מאות

 שופטים ,מלמדים, ארצות־ערב,
ער אלפים מאות בונים. מארגנים,

ולומ למדו אחרות מארצות כים
מת חי, הוא הקשר במצריים. דים

רב־מישורי. מיד,
 ה- בחוגי בעיקר כאלה, יש זאת ובכל
 יכולים הם אין בראלי. החושדים !שמאל,
 השם, אותו את שנשא שאביו, לשכוח
 הבי־ בימי כראש־הממשלה לשחת הסכים

 הוא התפטר. שקודמו אחרי הבריטי, בוש
להז הקבלה, לעשות המבקשים יש נרצח.

 שקודמו אחרי לתפקידו הגיע ראלי כי כיר
יוזמ׳ת־סאדאת. על כמחאה התפטר,

 לא האם קופטי. הוא ראלי
 את להוציא הקופטים מעויניינים

 שהוא הערכי, המרחב סן מצריים
ד מוסלמי כעיקרו
— בסים סל להן שאין אלו־״ חשדות

 שיחתי פי על לשפוט, יכול שאני כמה עד
 על מעידים — ראלי כוטרוס עם הפרטית

זיו. בארץ התת־קרקעיים הזרמים עומק
 אל־סאדאת אנוואד ספק: אין
 ההמונים. גיבור הוא כמצב. שולט

 רק אינה בו הנרגשת התמיכה
ספונטאנית. גט אלא מאורגנת,

 חששות, יש השטח לפני מתחת אך
ייעלם זה כל ביקורת. התנגדויות, פחדים,

אכנרי עם בפגישה מחייבים מצריים סטודנטים
כבדים מחששות להימנע קשה

 שניתן הכל מקווים פרטיות בשיחות אך
אש״ף. עמדת את לשנות יהיה

 מסיבת-עיתונאים השבוע קיימתי כאשר
 אל פניתי שבה המצריים, לכלי-התיקשוירת

 ולהצטרף עמדתו את לשנות בקריאה אש״ף
 הדבר מצא אל־סאדאת, של ליוזימ׳ת־השלום

 לי נדמה כאן. השילטון בחוגי דווקא יהד
 לנכון מצא לא אחד ישראלי עיתון שאף

 זה, חסר־תקדים למאורע מילה להקדיש
 ישראלי איש־ציבור שיל ;מסיבת־עיתונאים

 אך בקאהיר. והערבית המצריות לעיתונות
כך. על דיווחו מצריים עיתוני
 כל ברצון ■מפרסמים ׳שהם מפני ? מדוע

 הפלסטינים על להשפיע העשוייה מילה
השלילית. מעמדתם לחדול

 על הגדול הפנימי הלחץ מבאן
 מישהו בגין מידי להשיג אד-סאדאת

 דעת על להתקבל בדי בו שיש
ה את שיפסיק משהו הפלסטינים,

 המצרי. הנשיא על הערכי חרם
 מדי■ מצד — רב־צדדי לחץ זהו

 דעת■ מצד סעודיה, מצד נות-ערב,
עצמה. במצריים הנאורה הקהל

 מצריים, בעיתוני הד לכך שאין (׳סובן
 מצריים ובטלוויזיה. ברדיו שכן כל ולא

של היישראלי במובן דמוקרטיה אינה עדיין

המי את סבגין להשיג סאדאת יצליח אם
 :משכיל מצרי בעיני שייראה הדרוש, נימום
? לא אם יקרה מה אך ומכובד. סביר הוגן,

רחו לעיתים רק מבצבצת אתת שאלה
ה כל וחלילה, חם אם, יקרה מה קות:
ייכשל? עסק

 כמו הדעת. על עולה אינו כימעט הדבר
 קודם, במאמר לכתוב לעצמי שהרשיתי

 שתומצת נפרד?״), (״שלום הנדון במדור
ב במלואו ׳ופורסם כאן המישטר ביומון

 אי־אפשר — למישטר המקורב שבועון
הר הצדדים שיני ההתפתחות. ;את ׳לעצור

לסת. חיקו
 זה חלילה אם כך, משום ודווקא

 למצב שיסה תתואר לא — ייכשל
 מוכרחה כזה כמיקרה הקודם.

 של נוראה ריאקציה שואה, לבוא
׳הת הצדדים, משני ושינאה אכזבה

מילחמה. פנימית, מוטטות
 הסימנים כל כימעט רחוק. ׳נראה זה כיום
לשלום. הדרך על נמצאים שאנו מעידים

 שלום זה יהיד, האם :רק היא השאלה
 או לגמרי; חדש דף שיפתח מלא, נבון,
מרכ בעייה !לפיחות שישאיר פגום, שילום

 ושמתחתיו נאות, פיותדון ללא אחת זית
חדשים? מוקדי־הרעלה יתפתחו
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