
לביב יגאל נזאת

מסבכות כספיות תביעות
אוזן אהרון את

 תערובת ספקי נגד הנגב״ קניות ״אירגון על־ידי שהוגשו מישפטיות, תביעות
 שמשק־העופות איזן, אהרון לשעבר, שר־החקלאות על גם מאיימות ללולים, וציוד

 אחרי עסקיים, בקשיים שנתיים מזה נמצא אוזן מקבלי־התביעות. עם קשור היה שלו
הענפה. הציבורית פעילותו בשנות משקו את שהזניח

 בי מסר ,5אוה 1סעי הנגב״, קניות ״אירגון מנהל שהיה ומי אוזן, של ידידו
 מוכר היה האירגון פישר. רן בשם מספק תערובת ברכישת קשור היה האירגון

 700 בסך ערבות לפישר האירגון נתן היתר בין התערובת. תמורת גרעינים לפישר
תקופת בתום האברים. התאחדות של ״עמיר" מחברת גרעינים לרבישת לירות אלף

אוזן לשעבר שר
? למכירה משק

של לאחיו שילמו
שרהשיסן

ד מס שי י ל ב מ
 לוי, צ׳ארלי שר״השיכון, של אחיו

 ממיפעל שבר שנים במה במשך קיבל
 עובד שאינו למרות שאן״, בית ״טבסטיל

 בדין־וחשבון החברה, מבקר קבע בך —
.53 מספר

 החברה, לעורך־דין גם ידועה הפרשה
 העבודה בזמן נפגע לוי צ׳ארלי כי המוסיף
לפי תביעה המיפעל נגד והגיש במיפיעל,

 תשלום את המיפעל רואה בינתיים צויים.
הפיצויים. חשבון על בתשלום המשכורת
עגו תמונה חושפים המבקר מימצאי

הממש מזרימה שאליו המיפעל, על מה
 בדי לירות מיליון שני חודש, בל לה,

 במיפעל בי מצא המבקר לפעול. שימשיך
 להסיע המיפעל הנהלת הסכימה בית״שאן

 העבודה. גמר לפני לבתיהם העובדים את
 סוגרים מסיימת מישמרת עובדי בי נהוג
 מחכים ואינם והולכים, המכונות את

 גורם הדבר הנכנסת. המישמרת לעובד
 המישמרת בערך. 70/0 של בתפוקה לירידה
עבו על שבר מקבלות והשלישית השניה

בפול. לתשלום הגורם השעות, באותן דה
 מקבלים בדימונה, ״ביתן״, במיפעל

שיעבדו. מבלי שבר, עובדים עשרות
 במיפע- מבקר-החברה שערך ביקורת

 מימצאיו, הגשת אחרי חודשים במה לים,
 שבר, המקבלים העובדים אל כי העלתה

 מנהל גם בינתיים הצטרף לעבוד, מבלי
 מצא הבדים צריבת של בבדיקה המטוויה.

 לחיסכון צעדים ננקטים לא בי המבקר
בתצרובת-הבדים.

 המכס איך
לאינפלציה גורם

 השבוע הסביר בעיתונים, במודעות־ענק
ה מדוע לציבור אבולעפיה יחזקאל

 הגבוהים מסים אישי יבוא על גובה מכס
 יבואן על־ידי המשולמים מאותם 35מב-״/

 שלמרות לבך לב שמו רבים מיסחרי.
 זול עדיין האישי, הייבוא של זו הפלייה

 רבים, מוצרים זו בשיטה לייבא יותר
 היבואן ריווחי את חוסך שהלקוח מכיוון

אחוזים. במאה המתחילים המיסחרי,
 ז בי הוא להסביר שכח שאבולעפיה מה

 שמשלם המחיר על בנוייה השיטה בל
 מחיר מקבל המכס המוצר. עבור היבואן

 עד 35/׳>0 עליו ומוסיף מסיני, בתורה זה
 אישי. בייבוא המוצר את למביא 45/״0

 בי האפשרות מן המכס מתעלם בבך
 דווקא אינו היבואן מצהיר שעליו המחיר
 מוצריו. את היצרן מוכר שבו המחיר
 גבוה מחיר על להצהיר מעוניין היבואן

 היבוא את בדי.להבות האפשר, בבל
המוצ רווחיו את להקטין ובדי האישי,

 בי גילה בבר המבט לצורך״מק. הרים
 הודעות בהמציאם אותו רימו יבואנים

מחי העלאות של יצרנים של מזוייפות
 על ומסים מחירים להעלאת וגרמו רים,

האישי. הייבוא
 לחוק בניגוד המכס פועל בך על נוסף

 של ידוע בפסק-דין שנקבעו ולפסיקה,
 המכס בי סלומון), (הלבת בית״הלורדים

 שקרוי מה שהוא מחיר בכל להכיר חייב
מש שהיה המחיר היינו, השוק״, ״מחיר

 המקום. באותו אחר קונה״מרצון בל לם
 ה- מחיר את המכס המציא זאת תחת

 ה- מודיע שעליו המחיר שהוא ייבואן,
היצרן. מוכר שבו המחיר בעל ייבואן

 זה סכום ועל לירות, אלף 700ב־ לאירגון חייב פישר נשאר השנה, ביולי הערבות,
 אפרוחים להקות בגידול השקיע פישר בי סיפר אוזן מישפטית. תביעה נגדו הוגשה
תלמי-אליהו. במושב ועופות

 של במשק לול-ענק להקמת לירות מיליון כשני לאוזן פישר הילווה היתר בין
 של מעיסקי״הערבויות הושפעה שנים, במה לפני שניתנה ההלוואה, בי ונראה אוזן,

 החוב, את לשלם מאוזן פישר תובע עתה אוזן. בהשפעת שהיה אירגון־הקניות,
 נגד תביעה מהגשת רב זמן נמנע אירגון־הקניות זאת. לעשות יבול אינו אוזן אולם
 מניהול אוהל הודח חודשים במה לפני אולם אוזן. את לסבך שלא כדי פישר,

פישר. נגד תביעה הגשת על הורה החדש והמנהל האירגון,
חי, הוא שבו למושב גדול סכום חייב אוזן כי מציינים הדרום במושבי מקורות

 סיפרו ידידיו התנגדו. בניו אך החובות, חיסול תמורת המשק את למסור הציע ובי
עופר. אברהם השר בעקבות ילך אותו, ירדפו שאם איים בי

 ביתו, על מס־ההבנסה פשיטת היתה שבועות במה לפני להגיב. סירב עצמו אוזן
נפרעו. שלא חובות בגלל

ה ס ר בו תצפיתה

שנה הבאה ל

 יפיק ,.מעריב׳
״הצופה״ את

השקעו־ על שישפיע המרכזי האירוע
ל הבחירות הוא הקרובה בשנה תיך

 קנדי טדי ירוץ אם באמריקה. נשיאות
 אופטימיות לגל הדבר יביא לנשיאות,

ש שם, בבורסה גדול ולבום באמריקה,
 ברור הישראלית. בבורסה גיאות גם יגרור

 האמריקאי, בדולר עליה גם תהיה כי
המטבעות. יתר להחלשת שתביא

 מג׳ימי חוץ מועמד, בל למעשה,
 בי אם בזו, להתאוששות יביא קרטר,

 בעצם לבלבלה ממשית תנופה יתן קנדי
לנשיאות. מירוצו

 הוא מידה באותה שני חשוב אירוע
דא המעוררות בסעודיה, ההתפתחויות

 של הנוכחית במדיניות שינוי בל גה,
גדול. למשבר-דלק שוב יגרום סעודיה

ב ספקולטיבית לפריחה אמנם יביא זה
 בגל יפגע אך חברות־הנפט, מניות שערי

 אם מירוץ־הנשיאות, של האופטימיות
חדש. מועמד יהיה

 של המשך הבאה, בשנה צפוי, בישראל
 לצפות שיש מבאן הנוכחית. האינפלציה

תימ אם בערך. 100ס/ס*" הלירה לירידת
הצמו על הגנה של האוצר מדיניות שך

 תמשיך בצמודים שהשקעה הרי דים,
 תמשיך והבורסה ביותר, היעילה להיות
 עתה רק הגיעו המניות שערי לישון.
 מי שבל בך אשתקד, ספטמבר של לרמה

בקושי עתה הוציא במניות אז שהשקיע
4 7 8

 כקב- לייצר, הסבים ״מעריב״ הצהרון
 של ״הצופה״ היומון את לן־מישנה,
 ינהל ״מעריב״ באוקטובר. החל המגד״ל,

ו ידפיס במודעות, יטפל ״הצופה״, את
העתון. את יפיץ

 הבניין את וימכור יסגור ״הצופה״
 שלו, והדפוס מישרדיו כרגע נמצאים שבו

פיצו וישלם הפסדיו את יכסה ובתמורה
לעובדים. יים

 הפסיד ולמעשה המקורית, השקעתו את
רב. בסף

 ממליץ אני בצמודים מפגיעה לחוששים
 להחזיק ולא — זר מטבע של רכישות על

 בעת-חירום, שם, בבקשה. בבנק, אותו
יבו ועת־החירום הממשלה, אותו תיקח

 במזומן החזקה אמנם, רגע. בכל לבוא לה
 אך ריבית, מביאה אינה זר מטבע של

בולה. הקרן את מבטיחה היא
כד אינן ודירות במיגרשים השקעות

 שפל ואף ירידה השנה תהיה שבן איות,
 תפסיק הפרטית הבנייה באשר בבנייה,
לבנות.

 השקעה רק בזו, אינפלציה בתנאי
 רווחים, מביאה קנה־ומבור של מהירה

פלא במו בעסקים והן בעיסקי-מניות חן
ה עסק בל מוצרי־צריבה. ייבוא או פל

 יגרום שנה, מחצי יותר אחרי פירות מביא
הישראלית. באינפלציה להפסד

מ יוצאת ״סקוריטס״ חברת־הביטוח
 בעיקר ותתרכז ורכב, רכוש ביטוח עסקי

וים. תעשיה בביטוחי
 היה ,1978/79 האחרונה, בשנת־המאזן

 ,13/״0 ורכב רכוש מביטוחי הפרמיות חלק
הק החברה קודמת. בשנה 22/״0 לעומת
 הוצאותיה, את משמעותית, בצורה טינה,

 מסך 7/יי0 הן ועתה זה, ממעבר בתוצאה
קודמת. בשנה 14/>0 לעומת הפרמיות, 1

נו חברת־ביטוח הקימה ״סקוריטס״
ה חברת־הביטוח לייצוג ״רקורד״, ספת,

״סקו־ בעוד ״קורנהיל״, הגדולה אנגלית

 ״פייר- הביטוח חברת את מייצגת ריטס"
 בעולם. הגדולות בין שהיא מנס״פנד״,

 ל״סקוריטס״ מאפשרות החברות שתי
 בבל אחרים, שיתוף ללא ביטוחים לתת

 ובן בישראל, מיפעל־תעשיה לכל סכום,
צי״ם. לאוניות

 לעיסקי- לאחרונה נכנסה ״סקוריטס״
 המוצר, חבות הקרויים חדשים ביטוח
 לאמריקה לייצא ניתן אין וביום מאחר

 היצרן על מגן זה ביטוח זה. ביטוח בלי
 פגומים, מוצרים על נגדו תביעה בל מפני

 בטיחות בדרישות עומד שמיפעלו בתנאי
איכות. ושמירת

ישראל את מסנן מתניה הנוחים יצוא8
 הייצוא את להכות המתחיל גובר, בקצב לאירופה פרחים מייצאת החלה קניה
הישראלי.

 מיליון 9 של לייצוא הגיעה וקניה לערך, דולר מיליון 40ב- ישראל ייצאה 1978ב-
שנים. חמש לפני אלפים מאות במה לעומת דולר,

 ייצוא-חפרחים טבל שלישים שני הקונה גרמניה־המערבית, היא העיקרי הקונה
 קשות ומתחרה גרמניה, של הפרחים מייבוא 20״/״ מהווה מקניה הייצוא מקניה.

 את עתה המרחיבים גידול־הפרחים, במרכזי עובדים איש 3500מ־ יותר בישראל.
 גדלים הפרחים פרחים. מיליון 120 יוסיפו אשר נוספים, דונם 1000ב- השטחים

במקום. היציבים והשמש החום תנאי בגלל כיסוי, ללא

לייצוא מקניה פרחים אורזים
לגרמנים הכל


