
 שבועות כמה שתימשך בחופשה נמצא לביב, יגאל זה, מדור עורך
אדמוני. דוב המדור את עורך במקומו

שביתת־המווים על ־ ״תרוויח המדינה
 אינה שהממשלה לכן, הסיבות אחת
ש עד לשבות המורים מאיומי נרתעת

 נובעת, שלהם תביעות״השכר יתמלאו
 עשוי שאוצר־המדינה מהעובדה אולי,
 תקציבאי משביתת״המורים. נשפר לצאת

 חישבו כבר מישרד״החינוד״והתרבות
 פל כי ומצאו, המר זבולון השר עבור
 18פ־ למדינה ״יחסון״ שביתה של יום

ל״י. מיליון
 ישולם דבר, של בסופו אם, אפילו
 תקופת עבור שפרם השובתים למורים

חי פי על המדינה, ״תרוויח" השביתה,
 היומיות ההוצאות את אלה, שובים

מ (יותר תלמידים בהזנת הכרופות
 בהסעת- ליום־לימודים), ל״י מיליון

 ליום־לימודים), ל״י (כמיליון תלמידים
מוצ שהיו נוספים, רבים מיליונים וכן

 נוספות שעות פתשלום יום מדי אים
ו ממלאי-מקום עבור כתשלום למורים,
 על העובדים שירותים לעובדי לתשלום

יומי. שכר של בסיס
 שביתת״המורים תתמשך למשל, אם,

 מישרד״החינוך־והתרבות עשוי יום, 20
 מיליון 360 של סכום מתקציבו לחסוך

 בהחלט. בלתי-מבוטל סכום שהוא ל״י,
 המושבתים לתלמידים שייגרם הנזק את
 בכסף. נמדד אינו הוא כי מחשיבים, אין
 מישרד- מומחי מעריכים מזה, הוץ

 אפילו ייגרם, לא נזק שום החינוך,
 משום ימים, כחודש השביתה תתמשך

חומר״חלימודים את לדחוס יהיה שניתן

סיירת
כשרות

 השוטף האזרחיות הסיירות מבול אל
סיי בקרוב להצטרף עומדת ישראל את
שאנ אלא כשרות. סיירת :חדשה רת

 לגבולות מחוץ לפעול מתכוונים שיה
התע מישרד החלטת בעיקבות ישראל.

ל לאפשר והתיירות, המיסחר שייה,
 לארץ, קפוא בשר יבוא פרטיים יבואנים

 בחורי- כמה יוזמים כשר, שיהיה ובלבד
ה כשרות״. ״קומאנדו הקמת ישיבה
להקים :טהורה מיסחרית היא כוונה

 שוחטים של מצוותות מורכב שיהיה גוף
 לגופים שירותיהם את שיציעו ובודקים,

בשר. בייבוא לעסוק המבקשים
 שייבאו היבואנים העסיקו כה עד
ו- שוחטים הממשלה עבור קפוא בשר

המפוקפק הרווח
״אל־על של

 בצורת שנת־הלימודים, ביתרת שהוחמץ
אינטנסיביים. לימודים

 את להפסיק אפשר זה, היגיון לפי
 שנחסך הסכום ואת בכלל, הלימודים

המורים. למשכורות להוסיף

המר השר
ללמד לא כדאי

ה נרכש בהן בארצות קבועים בודקים
 הסיירת מטרת ומוקפא. נשחט בשר,
 להשתמש יבואנים לכמה לאפשר היא

 אחזקה לעצמם לחסוך כדי בשירותיה,
בחו״ל. כאלה צוותים של קבועה

 הגוף אנשי עומדים הקרובים בימים
 על הממונה נשר, דוב הרב אל לפנות

 בפניו ולהציג הראשית, ברבנות הכשרות
 הקבוצה ובראש מאחר תוכניתם. את

 הראשית לרבנות המקורב צעיר עומד
תאושר. התוכנית כי להניח יש

טעות תיקון
 שהופיעה בידיעה מילה השמטת בגלל
 הרושם נוצר הקודם בגיליון זה במדור

התעשיי התאחדות נשיא כאילו המסולף
 שביט, (״בומה״) אברהם נים,

לתנו בנוסף לארץ, תנורי-אפיה מייבא
 ששביט הוא הנכון מיפעלו. שמייצר רים

י מייבא ק ל  טרמוס־ כמו תנורים, ח
 בארץ. מיוצרים שאינם וטיימריט, טטים

 תנורי- מייבאת אינה שביט מישפחת
.1947 שנת מאז מוגמרים אפייה

הו חוזר אלי

 חברת־התעופה מנהלי הציגו כאשר
ה של מאזנה את ״אל״על" הלאומית

בעוב התגאו הם החולפת, לשנה חברה
 והשביתות התהפוכות כל שלמרות דה

 10 של בסך רווח על המאזן מצביע
 ״אל-על״ שראשי למרות דולאר. אלפים
 במאזן לראות יש כי להסביר מיהרו

 פירוט את כשקוראים הרי הישג, זה
 חברות־תעופה של העסקיות התוצאות

זה. מהישג להתלהב קשה העולם ברחבי
 מתעוררים ההישג טיב לגבי ספקות
 לרשות חייבת ש״אל־על״ בכך בהתחשב

 מיליון 100כ״ של סכום נמלי-התעופה
 נזקף זה סכום קבועים. במונחים ל״י

 אי״תשלום ביגלל ״אל-על״ של לחובתה
 חייבות זו אגרה נמל־התעופה. אגרת
 שמטוסיהן חברות״התעופה כל לשלם

 בן- מנמל־התעופה וממריאים נוחתים
 זה, חוב הגוררת ל״אל-על" פרט גוריון,
במאזנה. משום־מח נכלל שאיננו

 ״אל- של האמיתי המאזן משום־כך,
 10 של בסך רווח על מצביע אינו על״,

 לפחות הפסד על אלא דולר, אלפים
הנחיתה. אגרת חוב של זה בסכום

לעסק■□
 ב- שהתמנה אחרי חודשים חמישה
 של במקימו ד״ש) (מטעם חבר־כנסת

 שפרש זורע׳ (״זרו״) מאיר האלוף
 איש-הביטוח הגיע ומהכנסת, מהמפלגה

 כי למסקנה אליהו שלמה המצליח
כש בשבילו. אינם הפוליטיים החיים

 מניהול למעשה אליהו פרש לכנסת נכנס
 הפקיד שלו, חברת־הביטוח של פעיל

 שהתמנה שלח< חזי של בידיו אותה
.1978 בתחילת החברה כמנכ״ל
 הוא כי במהרה, למד לטענתו אולם

סי ומכאן: מכאן קרח להישאר עלול
 לו, אין פוליטית קאריירה לעשות כוי
 חברת- עיסקי עלולים זאת לעומת אך

 להתקרב עשוי שמחזורה שלו, הביטוח
 משום להיפגע. ל״י, למיליארד השנה

 חופשה מישפחתו עם שבילה אחרי כך,
 לידיו ליטול החליט בקנדה, ממושכת

במ בחברתו העסקים ניהול את שוב
השבוע. שהתפטר שלח של קומו

 מקורב היה ד״ש הקמת שעם אליהו,
למפלגה למעשה והובא שינוי לאנשי

 מקלות־ \
 כביסה
ד״ונוא

 מקלות- כבשו עצמה שבישראל בעוד
 המקומי, השוק את מפלסטיק כביסה

 מקלות- שדווקא סביר סיכוי קיים
 לרשימת יכנסו מעץ העשויים כביסה

 הרעיון הוגה הישראלים. מוצרי״הייצוא
 לוי, ששון (מיל.) אלוף־מישנה הוא

 הקמת של מתקדמים בשלבים הנמצא
לייצוא. מעץ, אטבים לייצור מיפעל
ששון, הפרטי, בשמו יותר המוכר לוי,

 השיריון יחידות ממפקדי אחד היה
 המצרית הצליחה את לבלום שניסו

 יום־הכיפורים, במילחמת בתעלת־סואץ
 אברהם האלוף של אוגדתו במיסגרת

 אחר-כך. שנהרג מנללר, (״אלברט״)
 את ששון סיים האחרון יולי בחודש
האח שבשנתיים אחרי בצה״ל, שירותו

 והשיג בר״אילן באוניברסיטת למד רונות
ב״א. תואר

ל הגיע קצר שווקים מחקר אחרי
ובמיו לאירופה, לייצא ניתן כי מסקנה,

 כיוון מעץ, מקלות״כביסה לבריטניה, חד
 נקלטו לא מפלסטיק שמקלות-הכביסה

האירופיות. עקרות-הבית אצל
מש של בסיועו להקים, עומד ששון

 ב- המקלות ליצור מיפעל בריטי, קיע
ב ארז, מחסום שליד התעשייה איזור
 ̂ה העץ את לשם לייבא הרצועה, גבול

 ולהעסיק מהמזרח־הרחוק לייצור דרוש
 הרכבת את בייצור. מהרצועה פועלים
 מתכנן הוא למקלות־העץ המתכת קפיצי

 לאספקת בתי-הסוהר לשירות למסור
 מובטחים כיום כבר לאסירים. תעסוקה
 המקלות כמות לכל כמעט השווקים
לייצר. מסוגל יהיה שהמיפעל

 המעופף היועץ
הצמודה ואשתו

 בטישרד״האו- האחראי הלפרין, דן
באח זכה הערבי, בחרם למילחמה צר

 וזאת המעופף״, ״היועץ לכינוי רונה
 אחת לחו״ל. התכופות נסיעותיו בגלל

 העובדה היא אלה לנסיעותיו הסיבות
 שר- של כמתורגמנו גם משמש שהוא

ידי שאוצר ארליך, שימחה האוצר,
ביותר. מוגבל האנגלית בשפה עותיו

 לאירופה, הלפרין יצא אלה בימים
 הערבי, בחרם להילחם מוצהרת במטרה
 של בסחרה גם שיניו לנעוץ המנסה

מ והפרידה מאחר ישראל. עם הולנד
 יודעי־ חיפשו עליו, קשה היתה אשתו

 הלפרין לזוג לאפשר ניתן כיצד דרך דבר
שלי מילוי בעת גם בצוותא לשהות

 במיס- בחו״ל. המעופף היועץ של חותו
 ניתרו כי נמצא, מסע-החיפושים גרת
ב דירקטורים למיספר מקומות עוד

תיי שירותי (״תעשיית ״תש״ת״ חברת
דירק ״אל-על״. של חברת-בת — רות״)
מהע גם השאר, בין נהנים, אלה טורים

לנשותיהם. חינם כרטיסי־טיסה נקת
הדי כחבר מונה אומנם הלפרין דן

 כבר נוןנתה ואשתו תש״ת, של רקטוריון
 החדש, המינוי מן חודשים כמה לפני

 בדרום־אפריקה. בעלה עם יחד וביקרה
 בעלה למסע שוב צורפה היא השבוע

ה בחרם המילחמה כי נראה בהולנד.
 ו- האחרונה, בתקופה הוחמרה ערבי

בצמדים. אותה לנהל יש כך .משום
ל לאחרונה שנתמנה נוסף, דירקטור

ה צוקרמן, בן־עמי תש״ת, חברת
 במישרד־האוצר, הביטוח שוק על ממונה

 להנאתם מפזמים כבר באוצר ובכירים
 למישרד־ ״הצטרף המוכר: הפיזמון את

העולם!״ את ותראה האוצר

 רובינשטיין, אמנון הפרופסור על-ידי
ל להצטרף החלטתו את בכנות הסביר
 אנשי עם הליכה פן בחשש ידיו מחנה
 מה אין ״להם בעסקיו. תפגע שינוי

 חושב אינני יש. ״לי הסביר להפסיד,״
 כוונה כל לי ואין פוליטית קאריירה על

 לי אסור נוספת. קדנציה כח״כ לכהן
 הפכפך אדם של תדמית לעצמי ליצור

לעסקים.״ רע זה ובלתי״יציב.

 כישר!!

השמש לאור
 עד הושקעו ל״י מיליון 40מ- למעלה

 קונצרן של ״א.ש.ד." בפרויקט היום
 ראשי — ״א.ש.ד." פרוייקט ״תדיראן״.

 — דירתית" שמש ״אנרגיית של תיבות
 למיזוג- סולאריות מערכות לפתח נועד

 המחלקה על-ידי מבוצע הפרויקט אוויר.
 עומד שבראשה הקונצרן, של לפיתוח

ד״ש. מראשי מאיר, עקיבא
 התקבלו זה פרוייקט למימון הכספים

 במישרד־התע- הראשי המדען מלישכת
 כימעט הפרוייקט שתקציב למרות שייה.
 עד להציג ״תדיראן״ הצליחה לא אזל,

 שדגמים זו, מערכת של מיסחרי דגם כה
 לאור רבות. תיקוות עוררו שלה ניסויים
 של הראשון הכישלון שאינו זה, כישלון

 את להחליף שוקלים לפיתוח, המחלקה
 טוענים בקונצרן חוגים ראש״המחלקה.

 הפוליטית ופעילותו יתכן כי בציניות,
ב במיוחד מאיר, עקיבא של הנרחבת
 ־ היא בד״ש, האחרון המשבר תקופת

ב ההתקדמות להזנחת שגרמה אולי
מחלקתו.

ברשימה ״כור״
השחורה

סוכ כמה לפתיחת ההכנות במיסגרת
 ב- למיסחר בארץ ברוקרים של נויות

בלונ חומרי־הגלם בורסת קומודיטיס,
 אנשים במה בארץ לאחרונה ביקרו דון,

זו. בבורסה הפעילים מרכזיים
ה מנהלה היה המבקרים מן אחד

 מלונדון, ״בריספורד״ חברת של יהודי
בעולם. והידועות הגדולות מן שהיא

גאון מנהל
לבטל היה כדאי

ה את להזהיר הירבה סיורו במיסגרת
 עבודה שיטות מפני זה בשוק מתעניינים

 הציג לדבריו בהמחשה בלתי-הולמות.
רש שאינם וגופים, חברות של רשימה

 בורסת- במיסגרת עיסקות לבצע אים
בהתחיי עמדו ולא מאחר הסחורות,
ב מופיעים ההפתעה למרבה בויותיהם.

 ״כור חברת של שמם זו שחורה רשימה
 בני באירופה, ומנהלה סחר-חוץ"

גאון.
היש החברה הכללת בי העלה בירור
 מעיס- נבעה השחורה ברשימה ראלית

ה מארס בחודש בוצעה שלא קת-קפה
 מחירי״הקפה באשר חודש, באותו שנה.

הז בבורסת־הסחורות, שחקים הרקיעו
 קפה טון 150 סחר־חוץ" ״כור מינה
ההז הישראלית. ״עטרה" חברת עבור
 ״בריספורד״ חברת על״ידי בוצעה מנה

ה החברה נציג נתבקש באשר בלונדון.
 התברר ההזמנה, את לממש ישראלית

 דראסטית. בצורה ירדו מחירי־הקפה בי
ה למימוש מהדרישה התעלם גאון בני

ה בשעת שהיה הגבוה במחיר קניה
 ״בריס- של המיידית התגובה הזמנה.
ה לבל טלקס משלוח היתה פורד״

התו המעשה. סיפור ובו בענף, גורמים
 קשיים, נגרמו של״עטרה״ היתה צאה

 ו- שהזמינה, הקפה את שקיבלה עד
 ה■ לרשימה הוכנסה סחר״חוץ״ ״כור

שחורה.
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