
 השתלט גרופר ודיב
ת על סדו ה<מןב מו

לאחרונה, השתלט, גרופר פסח ח״פ
באמ מזרחי״, ״כרמל יקבי הנהלת על

 כמג־ מאיר, משה נאמנו, מינוי צעות
 אוסט־ אליקום ד״ר במקום כ״ל,

לגימלאות. שפרש שינסקי,
 תשלומי בעבר, לגרופר, הסדיר מאיר
שילם ולא הצהיר לא שעליהם הוצאות

 הוא מחו״ל גרופר יחזור באשר כי הודיע
להסכים. הצפון את ישכנע

 בנו כי מעוניין גרופר היה עת באותה
ב מזרחי״ ״כרמל נציג של מינוי יקבל

בגו פיצוי דרש אוסטשינסקי אמריקה.
 27 לפי לשנה, משכורת חודשיים של דל

 מכי־ רכישת כיום, לחודש לירות אלף
 דרש כן נמוך. במחיר שלו נית־השרד

ב בבנק, כולו יופקד הפיצויים שסכום
 סכום ממנו יקבל והוא גבוהה, ריבית

חודשי.

גרופר פסח ח״כ
כפולה פנסיה

הוצ עם יחד קיבל אלה הוצאות מס.
ה התאחדות של אחרים ממוסדות אות

 ההתאחדות, מנכ״ל וכאשר איכרים,
 פוטר הוא לשלמן, סירב סלמן, יעקב

מתפקידו.
 שילטו- עם להסדר גרופר הגיע עתה

 אותו יעמידו לא שהם מס-ההכנסה נות
רטרואקטי בתשלום יסתפקו אלא לדין,

 עברו, לשנים ממנו המגיע המס של בי
הש על כמחאה שקיבל. ההוצאות על

 הסדרי ועל הייקבים על גרופר תלטות
 התפטר אוסטשינסקי, לד״ר הפיצויים
 שייצג מרגלית, משה היקב מהנהלת

גיבעת־עדה. איברי את
 אוסט- עם עשתה הייקבים הנהלת

ל פרישה הסדר שנתיים לפני שינסקי
 של סכום חודש כל יקבל שלפיו פנסיה,

 עם שיגדל למדד, צמוד לירות, אלף 18
 שדנה הוועדה והשכר. תוספות־היוקר

בנ מרגלית, גרופר, בהרכב היתה בכך
 יהודה ומשה פרשקובסקי ימין

 גרופר ח״ב גרופר. ח״כ של דודו גרופר,
או יותר, גדולים סכומים לו לתת לחץ
הדרישות. לבל נענו לא הוועדה חברי לם

 אוסטשינ- הודיע חודשים שלושה לפני
 בל את לקבל לפרוש, ברצונו בי סקי

 חודשית. בפנסיה ולא אחת בבת הסכום
 חבר שבה בצפון, הענבים מגדלי אסיפת

ואוסטשינסקי לבקשה, התנגדח מרגלית,

 סודק אינו ה״צוו
הביקוש את

לסמיזיו!1
ציבעוניוח1

לטלווי המקומיים ההרכבה מיפעלי
ו הביקוש את מדביקים לא צבע זיות

וב הייצור להרחבת בהשקעות החלו
 מיפעל מחו״ל. מובנים מקלטים ייבוא

מקלטים 300 ומוכר מייצר ״סלורה״
ו ו ............... 111111■ !■ו■■

 ו־ הצפון איברי את שוב אסף גרופר
 את לאוסטשינסקי לתת אותם שיכנע

 איים הוא חקירות. למנוע בדי מבוקשו,
 הייק- מן יקבלו לא בי הענבים מגדלי על

 אם הענבים, עבור התשלומים את בים
 וכי הנדרשים, הפיצויים את יאשרו לא

 כספי להם להזרים יפסיק עצמו הוא
ממשלה.

 הייקבים הנהלת אישרה ליוני 29ב־
 לפי פיצוי שכללו דרישות־הפרישה, את
 בשנה, חודשיים לחודש, לירות אלף 35
 עד משכורת לקבל ימשיך כן שנה. 25ל-

 נציגי התנגדו להחלטה הקרוב. ינואר
אלי ארגוב לוי בראשות הסוכנות, ל ו א

ל שהתפטר מרגלית, משה וכן קלעי,
מחאה. אות

מגאזין
ת תו ש ר ל

השיווק
ה עם יחד הגדולות, השיווק רשתות

ה והרשות לצרכנות הישראלית מועצה
 הוצאה על החליטו לצרכנות, מרכזית

 ״קוקטייל" בשם צבעוני מגאזין של לאור
סחו ברשתות הקונים בין חינם שיופץ

השות הרשתות מסויים. סכום מעל רה
 ״ה־ ״שופר־סל״, הן לאור להוצאה פות

 והסופר־ שלום״, ״כל-בו לצרכן״, משביר
 ב־ השק״ם. להצטרף עומד בן מרקטים.

התעשיי התאחדות גם ישותפו מגאזין
 יוזמי ההסתדרות. של וקופת־חולים נים

 של עיתונות״ ״מיפעלי הם המגאזין
 תקנה שיווק רשת בל ישראלי. יואל
עותקים. אלף 25 ותפיץ

 הייצור בהשלשת עתה משקיע לחודש,
 בפינלנד. מחברת-האם מכשירים ומייבא

הבי את מדביק לא ״מאץ״ מיפעל גם
 מעל בה עד נמכרו הנתונים לפי קוש.
 כי ונראה צבעוניים, מקלטים אלף 100

 שלושה תוך דומה. כמות תימכר השנה
 כותרות עם לשדר ירדן עתידה חודשים
 ובבר שלה, הצבע שידורי בבל בעברית

בך. לשם ציוד הוזמן

 הערה הסינו־קט
הגרם ,מחיו שוב

 ״דה־בירס״ הגלם יהלומי סינדיקט
 הגלם יהלומי מחירי את השבוע, העלה,

 בחודשים הרביעית ההעלאה זו .10סב״״/
ה הועלו מארס חודש מאז האחרונים.

 רב- השבועון לדעת .80ב־״/> מחירים
 מיועדת ההעלאה ״ביזנס־וויק״, היוקרה
 בענף, הספקולנטים דיווחי את לצמצם
בישראל. שיובם

 התקשר המחירים להעלאות במקביל
 ובתל- בניו-יורק בנקים עם הסינדיקט

ב הנעזרים ספקולנטים בי וטען אביב,
 בענף מחבלים הללו הבנקים של אשראי

 בניו- הבנקים נענו מארס בחודש כולו.
 למלטשות האשראי את והקטינו יורק

ה מיהלומי 330/0ב״ הקונות בניו־יורק
הק בישראל הבנקים ישראל. של ייצוא
 80ס/סמ״ גלם ליהלומי האשראי את טינו

 הגיב בתל-אביב ל״ס׳ףסז. הסחורה משווי
 דרוייש, ריימונד האחרון הצעד על

 דיס- ב״בנק היהלומים חטיבת מנהל
אין השתפר, ״המצב באמרו: קונט״,

 פגעו הסינדיקט צעדי ספקולציה.״ ברגע
 לדעת המלוטשים. היהלומים במכירות

 היהלומים בורסת נשיא שניצר, נישה
חמור. באופן ה תעשי ה נפגעה בתל-אביב,

 בהעלאות לעצמו עזר רק הסינדיקט
הק ובכך רווחיו את הגדיל המחירים,

 הרווח הספקולנטים. ריווחי את טין
 השנה של הראשונה במחצית גדל שלו
דולר. מיליון 138 שהם ,130ב״</

 העבות :ה1אהזנםי ציו
מישגה - לפוטיים הייבוא
 הודיעה בישראל ארגנטינה שגרירות

 להעברת מתנגדת היא כי לשר-התעשיה
 לידיים זו מארץ הקפוא הבשר ייבוא

 אר* בישראל, ארגנטינה ציר פרטיות.
 מדור לעורך מסר דל״קאמפו, הרד

 שהוצאת בדעה היא השגרירות בי זה
 ישראל מממשלת הייבוא על הפיקוח

ואי הבשר ייבוא תנאי להרעת תגרום
 הממשלה, מקיימת בארגנטינה גם כותו•

פי הלאומית, הבשר מועצת באמצעות
וגידולו. הבשר יצוא על מלא קוח

 כי סבורה, השגרירות כי אמר הציר
כמו ייבוא על לפקח יבולה ממשלה רק
הוצ סבירים. במחירים גדולות בה יות
לה תגרום הממשלה מידי הייבוא את

 כאשר ולאנדרלמוסיה, מחירים אמרת
תצ ארצו של הלאומית הבשר מועצת

רבים. גופים עם ולתת לשאת טרך

מאור
חליף י

ח א

דורון
 את למנות החליט החקלאות מישרד
 הלול מועצת כמנב״ל מאור עמנואל

 היה מאור דורון. יעקב של במקומו
ב הוא והיום הלול מועצת עובד בעבר

 להחלפתו הסיבה ״כלל״. קונצרן הנהלת
 מיב- על בפיקוח כישלונו היא דורון של

מאכל. ביצי של הייצור סות
 החקירות מישרד את מעסיק דורון
 מאבל ביצי הברחות על בפיקוח ״שבח״

עוב- 6 מעסיק חמישרד למיבסות. מעל

דורון מנפ״ל
הביצים? היכן

 מועצת של וההוצאות זה לצורך דים
הפי לחודש. לירות אלף 300 הן הלול
בי אלפי במה על יד לשים מצליח קוח
המגד אלה של בעיקר חודש, כל צים
ההבר ממדי ביתם. ליד תרנגולות לים
 לשנה, ביצים מיליון 400 הן כיום חה
 שמצליחים מבלי לחודש, מיליון 35 או

הלווייתנים. על יד לשים
 כי חוששת החקלאות מישרד צמרת
 נובעת דווקא ״שבח״ מישרד העסקת
 לאנשי דורון בין אישיים ידידות מיחסי
 במיפ- במנהל עבד שדורון מאז ״שבח״

הצ המישרד. את והעסיק באשדוד על
 יעיל לפיקוח אחרים מישרדים של עות

הסבר. ללא דורון על-ידי נדחו יותר
 לפטר החקלאות שר נתבע בבר בעבר

 המחוזי ,בית״המישפט באשר דורון, את
 פסק־ בעדותו. שיקר בי קבע בתל-אביב

אה דאז, החקלאות לשר הומצא הדין
הפר את לבדוק שהבטיח אוזן, רון
מאז. נעשה לא דבר אך שה.

משנה דוברת
..כלל״ הנהלת

דל־קאמפו הציר
פרטית יוזמה נגד

 עורך דוברת, אהרון ״כלל״ מנב״ל
 שמואל הקונצרן. בהנהלת שינויים
 את לנהל עבר למנב״ל, המישנה דכנר,
ה חטיבת ואת ״אזורים״ הבניה חברת
 שני, מאיר יתפוס מקומו את בניין.

הו את שהבריא ״בתר״, חברת מנכ״ל
 של הכושלים והדפוס הספרים צאת

ש זוסמן, אפרים אוריאלי. נחמן
 מיש״ יועץ עתה יהיה למנכ״ל, עוזר היה
 תוכן מכל למעשה ריק זה תפקיד פטי.
היו הוא ארנון יגאל עורך־הדין שכן
 אישי כעוזר החברה. של המישפטי עץ
 לשעבר זרמי, דן התמנה דוברת של

״הארץ״. של כלכלי סופר

אי את אסף הוא גרופר, חזר כאשר
 חדל אוסטשינסקי כי והודיע הצפון כרי

ש מה לו ולתת להחליפו ויש לתפקד,
 בתביעות, לדון ועדה מונתה רוצה. הוא

 נציג ארגוב, לוי מרגלית, משה בהרכב
 מזיכרון- קרניאל מרדכי הסוכנות,

מרחובות. פיינשטיין ־ויצחק יעקב
 ועדת- יו״ר פירסם הוועדה דיוני בעת

 אברהם הד״ר הייקבים, של הביקורת
 אוסט- לקח שלפיו דין־וחשבון, מלמד,
 ב־ למישפחתו האגודה מכספי שינסקי

 ולמסור מתפקידו להשעותו ותבע חו״ל,
למישטרה. החוטר את




