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גוונו ח־־כ של חבשו עסקי

 הקרקע ,עסק

בן־עבזי. של

 פסח חבר-הכנסת של מישפחתו
 על כטף הרבה בקרוב תרוויח גרופר
אזרחי-ישראל. של מצוקת-הבשר חשבון

 על- שנגרם בבשר, החמור המחסור
 שר־החק- של המוטעית המדיניות ידי

המחי להאמרת גרם הליכוד, של לאות
העו כל ולהתעשרות סוגיו, כל של רים
ליי נכנסו חברות כמה זה. בתחום סק
ל החברה ביניהן קפוא, בשר-כבש בוא

חב ו״המשביע״. ״עידן״, ואספקה, קירור
 לקבלן־העפר שייכת ״המשביע״ רת

 חבר־הכנסת ולמישפחת וילקר, ברוך
בנימין אחיו באמצעות גרופר, פסח

ה מ ת ל  פ
 על מגן

היהלזמוים*
 גיד־ החדש, שר-התעשיה יצא כאשר

 המישטרה על מוחצת להתקפה פת, עון
היהלו של הטוב השם את המכפישה

 המיליארדים גניבות על בחקירתה מנים,
 לא בלוד, בנמל־התעופה היהלומים של

 הוא יצוא-היהלומים שכן איש. התפלא
 שר־התע- מטפל שבהם הענפים מן חלק
שיה.

ה להגנת הנמרץ השר של היחלצותו
 להרתיע כדי בה שיש ודאי הנחקר ענף
החוקרים. השוטרים את

 הוא כי סבור, פת השר כי ייתכן
 מאשר יותר טוב בענף הנעשה את מכיר

 קרול חותנו, הכל, אחרי המישטרה.
ה וחבר מכובד יהלומן הוא פיקל,
 בבניין אותו ייצג ופת ליהלומים, בורסה

 שהפך לפני רבות שנים במשך הבורסה
 על מגן הוא שבו המרץ רק מפליא שר.

 קצת משקיע היה אילו חותנו. של הענף
 שר תפקיד הקודם, בתפקיד זה ממרץ

 משאיר היה לא אולי והבינוי, השיכון
 גמור, חורבן של במצב ענף־הבנייה את
עכשיו. שהוא כמו

 כבשים גם המגדל בזיכרון־יעקב, גרופר
פסח. אצל בעתלית,
 בשר־ טון 400 עכשיו מביאה זו חברה

במח כבש קילו מאוסטרליה. קפוא כבש
 לירות. 73 לה יעלה בתל-אביב סניה
 במחיר לסיטונאי הקילו את מוכרת היא
 כיסוי אחרי הנקי, הריווח לירות. 85 של
 אלף 12 הוא רחבה, ביד ההוצאות כל

 לירות מיליון 4.8 הכל וסך לטונה, לירות
קטן. כבש מישלוח על

 של חבר־הכנסת מישפחת נהנית כך
שריו. ממחדלי הליכוד

 שוניזין ־תערב׳
נאגויש!

 העליון בית״המישפט פסק באמריקה
 עורכי- לישכת של תעריף־מינימום כי

 רשאי ומאז לחוק־ההגבלים, מנוגד הדין
שיח מחיר איזה לגבות עורך־דין כל

 ״מיא- (מתוך כאן המובאת המודעה פוץ.
הת של מרבות אחת היא הראלד״) מי

 שירותים למתן עורכי־דין, של אגדויות
התחרות. תוך זולים

מר וכאן שם המחירים השוואת אגב,
הסדר מציעה שהמודעה בעוד כי אה

ו. זנב! איי

פוגטש וענ״׳ד
 פיצוי שילם מקרקעי-ישראל מינהל

 רכי- על פוגטש אליעזר לעורך־הדין
 בן־עמי עובד עבור שביצע שות־קרקע

 ליד בשטחים מדובר אייזנברג. ושאול
 מיספר חלקה בירושלים, ארמון־הנציב

 נרכשה היא דונם. 10כ״ ששיטחה ,14
 באותה והופקעה ,1970 בשנת על-ידו

 פוגטש הגיש ההפקעה בעיקבות שנה.
אותם. וקיבל לפיצויים, תביעה

 95 במחיר בבית״המישפט הליכי-גירושין
 ועד לירות 5000מ״ בישראל גובים דולר,

 עורך-הדין מקבל לרוב כאשר אלף, 50
המחולק. הרכוש מן אחוזים

 במודעה מבקשים צוואה ,הסדרת על
לי 500ב־ מתחילים ובארץ דולר, 30

 מבקשים חדשה חברה רישום על רות.
 ב- מתחילים ובארץ דולר, 95 במודעה

 מבקשים רכוש הסכם על לירות. 3000
 דולר. 125ב־ המתחיל מחיר במודעה

 עד בשווי רכוש על 2£ לוקחים בארץ
 מיליון מעל רכוש על 0.755ו-< מיליון,
 בארץ לוקחים פשיטת־רגל על גם לירות.

במודעה. כמו קבוע, תעריף ולא אחוזים,

סרט ער
שואלי־קנד

 ביקורת פירסמו בקנדה עיתונים כמה
 בשם סרט של המתוכננת ההפקה על
 מיליון 8 של בהשקעה מיזרח״, 34״

 והיתר קנדית השקעה 5.2 מהם דולר,
 ב- מופק להיות צריך הסרט ישראלית.

יש בין הקו-פרודוקציה הסכם מיסגרת
 בהקלות־מס לעודד שנועד לקנדה, ראל
אלה. בארצות הסרטים תעשיות את

 משמש שהסרט חשד יש כי מסתבר
 לישראלי, ולא אמריקאי, להון מיסגרת
אמרי וצוותות שחקנים בעיקר ויעסיק
 הקו־פרו־ הסכם לכוונת ,בניגוד קאיים

 היא הסרט של הישראלי המפיק דוקציה.
 לו למשקיע השייכת ״קדימה״, חברת

 הרב האמריקאי ולמפיק לנארט,
לוין.

הצי לדחיית הביאה בקנדה הביקורת
 שם השילטונות שכן הסרט, של לומים

 הקו״פרו־ הסכם את לקיים מתעקשים
 נמסר טרם בארץ וכרוחו. כלשונו דוקציה

 כלשהו צעד נקט מישרד״התעשייה כי
 הקו- הסכם של האפשרי לניצול בקשר

כדרוש. שלא פרודוקציה
ה כי מספרים הקנדיים העיתונים •<

 •שחקנים שישה רוצים הסרט של מפיקים
 ועוד הראשיים, לתפקידים אמריקאיים

 וישראליים. קנדיים שחקני״מישנה 32
 הרב למיספר מתנגדים קנדה שילטונות

 הקנדים אמריקאיים. צמרת שחקני של
אמ על-ידי שנכתב לתסריט מתנגדים גם

 הראשיים, השחקנים כי ותובעים ריקאי,
 ישראליים, או קנדיים יהיו התסריט, וכן

 הסכם הקו־פרודוקציה. להסכם בהתאם
ה החלק כי קובע, המשותפת ההפקה
 ולא, ישראלי, הון להיות צריך ישראלי

ה אמריקאי, הון הנוכחי, במיקרה כמו
 מעניק ההסכם ישראלי-קנדי. הסכם מנצל

 במסי״ההכ- עדיפות הקנדיות להשקעות
שם. נסה
 של כנציגו ארצה בשעתו הגיע לנארט לו
 עד בשמו, קצר זמן ופעל לוין, הרב

 נשיו- ״לוין, הענקית ההפקות שחברת
השערו באחת התמוטטה ג׳נראל״ נאל

 ארצות־הב- של הגדולות הכספיות ריות
רית.

כו ״מי ר ד״ ל כ מ נ
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הראלד״ ב״מיאמי מודעהשחן על ,האוד
הגירושין מחיר

 שבה זה, במדור הידיעה בעיקבות
 שר״החקלאות, שרון, אריק כי נמסר
 להתיר העליונה בוועדת״הבשר מונע

 מצוקת־ על בכך ולהקל חי כבש ייבוא
 כבשים, מגדל עצמו הוא כאשר הבשר,

השר. מעשי על בהגנה ״הארץ" יצא
 שעבר, הששי ביום שהתפרסמה בידיעה

 : כך נמסר צהר, אברהם הכתב מאת
ה בשר״כבש, ייבוא שבעניין לציין, ״יש

 (ושר- משרד־החקלאות נגד שהועלו טענות
מונ הם כאילו אישי), באופן החקלאות

 אין המקומי, לייצור מתחרה ייבוא עים
ש מבדיקה, מתברר כך יסוד. כל להן
האח בשבועיים רק ״הארץ״• סופר ערך

 בשר־כבש טונה 300כ״ תובאו רונים
 למכירה והם וארגנטינה, מאוסטרליה

 של זה סוג מחיר אולם הקצבה. ללא
ה בשר ממחירי בהרבה הגבוה בשר,
 ההיצע שהגברת .לכך גורם והעוף, בקר

הבי על לענות מסוגלת אינה זה בתחום
יחסית.״ הזול הבקר לבשר הגובר קוש

 הוא כי השר את האשמתי ראשית,
 ואכן חי, כבש ייבוא בוועדת-הבשר מונע

 לייבא טוטאלית אסור התנגדותו ביגלל
 ייבוא על מדבר ״הארץ״ ארצה. חי כבש
 במיש- דובר כי לציין ושוכח כבש, בשר
 זו חי. כבש ולא קפוא, כבש של לוח

 של הגבוה המחיר שנית, חמורה. הטעייה
 לסיטונאי, לירות 78 שהוא הקפוא, הכבש
 מפלה ממשלתי היטל ביגלל בחלקו נגרם

 בך זה. בשר ייבוא על לקילו ל״י 10.5 של
 זה סוג״בשר בכוונה הממשלה מייקרת
הבי את להקטין כדי ניכרים, באחוזים

כי יודע אינו ״הארץ״ שלישית, לו. קוש

 תחליף לשמש יכול אינו אחר בשר ייבוא
 חייבות מעדות־המיזרח מישפחות לכבש.
ותשלמ לחג־הפסח, כבש של זרוע לרכוש

 מחי- מאמירים לכן תמורתו. מחיר כל נה
 ופוגעים הפסח, לקראת שנה כל רי־הכבש
עדות־המיזרח. מבני הדלות, בשכבות

 מצב שרר 1965 בשנת כי היא עובדה
בפ ובכבש בכלל, בבשר מחסור — דומה

 חי בקר של ייבוא אז והתירו — רט
ש לכך, אולי פרט אסון, כל קרה ולא

 מגן שעליהם המקומיים, המגדלים דיווחי
 גדלו לא מגדל־הכבשים, שר-החקלאות

דיים.

ה ה לגנ פי ע ד בו א
ל ולגן י ע ש ו ד ק

 מלשאול חדלים אינם עובדי־המכס
 יחזקאל המכס, מנהל מגן מדוע

 בנמל הראשי המעריך על אבולעפיה,
 בחשד שנעצר מחליף, קדיש חיפה,

 מערי- כל רכב. מיבואני קבלת־שוחד של
 דומים, בחשדות כה עד שנעצרו כי-המכס

 ב- החקירה. לגמר עד מעבודתם הושעו
אי אבולעפיה התערב קדוש של מיקרה

 להש- ולא לחופשה להוציאו והורה שית,
עותו.

 ..היומון־
יוק! - ■שואד

ה חברת של החודשי החוזר במיכתב
השנה, מינואר לנוסעיה, תעופה

 שלה הנסיעות מדריך את מתארת היא
 ה- לפי זו, בחוברת התיכון. למיזרח
 רשת״מלונות של מלא תיאור מיכתב,

חברת- של התיאור במרחב. ״הילטון״

אז מכשירי המוכרת ״מילכוד״, חברת
 נמכרה אלחוטי, בסיס על ואבטחה עקה

 ייסף של ופיתוח״ ״קידום לחברת
 ״מישמר״ השמירה חברת מבעלי אמיר,
כלכלי״. ״מודיעין החקירות וחברת

 מרין אמנון על-ידי נוסדה ״מילכוד״
 הפיר־ לטובת עוקלו ונכסיה לרר, וזלמן
 רכש אמיר מיטל. נפתלי שלה, סומאי

 כשותפים נכנסו ועימו המניות, רוב את
 מקימה החברה לב. עודד וכן מיטל גם

 שתוזעק משלה, פרטית מישטרה עתה
 אין שכן אזעקה, בהישמע מקום לכל
 למקום שתגיע המישטרה על סומכת היא

הדרושה. במהירות

 להוציא באיזור, מלון כל כולל התעופה
בתל־אביב ״הילטון״ מלונות :שניים

ובירושלים.

/•
לנוסעי מיכתב

ישראל בלי
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