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 ישישים השניוות גובה ער חותנו

מישפחתו של לבתי־הקירור מישדדו

תלונת בודק לממשלה המישפטי יהיועץ
ב, דאב* ת מישטרת נגר ידיו עורר

״מיגדל־שרום־ בעלי חקירת בתיק

 חוזה מועד הסתיים חודשיים לפני
 ״טמפו״ של בתי״הקירור של השבירות
 בהתאם מישרד־התעשיה. על־ידי באשדוד

 את מישרד״התעשיה שבר הקודם, לחוזה
 בשר לאיחסון השנה, לבל בתי־הקירור

 בתי- של הקירור נפח ועופות. קפוא
טון. 5000 הוא אלה קירור
 שווים בחלקים שייבים הקירור בתי

 מיפעל־המש- בעל בורנשטיין, למשה
 פי- קרול ולמישפחת ״טמפו״, קאות
 הוא פת, גידעון שר״התעשיה, קל.

 לבניסתו קודם פיקל. אן של בעלה
בהש פעיל באופן פת טיפל לממשלה

 חדרים גם שבללו חותנו, של קעות
 הוא פיקל ברמת־גן. בבורסת־היהלומים

 של וייבואן ויצרן בני״יורק, ידוע יהלומן
תכשיטים.

תפקיד את פת גירעון קיבל באשר

בשר בודק פת השר
מישפחתו עם משא־ומתן

 בי הבריז ,1978 בדצמבר שר״התעשיה,
 מתחת הוא בארץ הקפוא הבשר מלאי

 לייבא הבל לעשות ויש האדום, לקו
 לפני תעמוד לא שהמדינה בדי בשר,

 במחסני- היו עת באותה בבשר. מחסור
 וחלק״הארי טון, 3000ב״ בולם הממשלה

״טמפו״. במחסני
 לרבוש פת שקד לתפקידו, נבנס מאז

 ובכל מקום בבל גדולות, יבבמויות בשר
מל מחסני-הממשלה :התוצאה מחיר.

 של בכמות מקום, אפס עד עתה, אים
 עם אוניות שתי קפוא. בשר טון 8000
ב שבועיים מזה ממתינות קפוא בשר
ה את לאחסן היכן ואין אשדוד, נמל

 עולה אוניה של יום־המתנה בל בשר.
לממשלה. דולרים אלפי עשרות
 9000ב־ של מלאי הצטבר בן על נוסף

 היכן אין אותם שגם קפואים, עופות טון
 עופות לקבל מסרבות המשחטות לאחסן.

 היכן אין בי לשחיטה, המגדלים מן
אותם. לאחסן

 המחסנים לסתימת העיקרית הסיבה
 על-ידי הבשר מחירי ייקור במובן, היא,

 בשר לקנות פת הורה באשר הממשלה.
 בשר קילו הממשלה מכרה מחיר, בבל

ה והיום לסיטונאי, לירות 54ב־ קפוא
 צריבת- לירות. 103 הוא לסיטונאי מחיר

 בגלל בחצי, ירדה העופות, ובן הבשר,
הגברת מול הביקוש ירידת ההתייקרות.

 הקירור, נפח בל למילוי הביאה הייבוא
 במחירי־הקי־ להתייקרות מכך ובתוצאה

 מחסני־הקירור דרשו שנה לפני אם דור.
דור הם היום הרי לטון, לירות 200ב־

לטון. לירות 1000 שים
ה ובעלי מלאים,־ ״טמפו״ מחסני גם

 לפני החוזה גמר עם דרשו, מחסנים
 והחדש. הגבוה המחיר את חודשיים,

 עתה מנהלים מישרד־התעשיה פקידי
 חוזה על ״טמפו״ בעלי עם משא־ומתן

 באשר חדשים, מחירים שיכלול חדש,
המח מחצית בעל הוא מי יודעים הם

סנים.
 אפשרות מפני חרד אבן פת בי ברור

 בחשבון הביא ולא בבשר, מחסור של
צרי להקטנת יגרום מחיריו ייקור כי

 ביוון המחירים, העלאת על ידע הוא בתו.
 אם גבוהים. במחירים הבשר את שרכש

 ויד- טיפש, פשוט הוא הרי הדבר, בך
שמא יד שעושה מה יודעת אינה ימינו

 מלאים, חותנו שמחסני היא התוצאה לו.
ומבופל. כפול מחיר לחותו ישלמו ועתה
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ה, אלי סונ  ממניות רבע בעל טי
 בחברה חלקו את מבר ישראל״, ״וימפי

 בחברה שותפיו האחרים. לבעלי״המניות
 זאב בה, ובעל-מניות החברה מנהל הם

ב שוהה טיסונה ואחרים. הולצמן׳
 שבה שבאמריקה, במיאמי אלה ימים
רשת-מיסעדות. לפתוח רוצה הוא

 ״וימפי סגן־מנהל בעבר היה טיסונה
 קבוצת עם חלק בה ורכש בישראל״,

 ,וימ-׳ חברת החליטה עת הולצמן,
 החברה את למכור האנגלית פי״

 חצי לפני עד הפעילה ״וימפי״ בישראל.
 ״בר-בקר״, בשם פירוק־בשר מיפעל שנה

מים מבעליו, שכרה שאותה אחרו רח
 מפרקת ביום אושרי. וטוביה ני

 בגיבעת- אחר, במיפעל בשר ״וימפי״
 שולמית שהשופטת ״בר-בקר״, עליה.

 ב- רב מקום לו הקדישה ולנשטיין
 מיזרחי- בצלאל במישפט פסק־דינה
 והושקע אהרוני, על-ידי מנוהל ״הארץ״,

 המצב ובשיפור בשיפוצים רב בסף בו
התברואתי.
 אלפי מאות במה הפסידה ״וימפי״

 בר- דויז* עם שעשתה בעיסקה לירות
ל החברה סמנכ״ל לשעבר טונובסקי,

 וברטונובסקי ״וימפי״ ואספקה. קירור
 דגים לייבא והחלו בבת-ים מיפעל שברו

מבו רכשו הם מעובדת. בצורה ולשווקם
 ״אטלנ- מחברת כך לשם מיוחדת נה

פור והשותפות נקלט, לא המוצר טיק״.
 מיליון חצי של הפסד מימוש תוך קה,

לירות.

 לעו־ הודיע לממשלה המישפטי היועץ
 את יבדוק בי שפטל יורם רן־הדין

מקין, משה ניצב נגד מרשו תלונת  טיו
 סגן־ניצב ונגד תל־אביב, מישטרת מפקד

ם ח  מחלקת מפקד שהיה שרף, מנ
 מנהל וביום רמת-גן, במישטרת רמאויות

 התלונה עיקר במכס. מחלקת-החקירות
 שי נגד תלונות לחקור סירובם על הוא

בעל מאיר, מרדפי של בנו מאיר,

 המדינה בהונאות שנחשד שלום״, ״מיגדל
 ניחול־ספרים באמצעות תל-אביב ועיריית

לקוי.
 בי מסרה המישפטי ליועץ התלונה

ש ליפסון, אריה הגיש 1978 ביולי
 שלום״, ב״מיגדל המיסעדות מנהל היה

הע על מרחב-הירקון במישטרת תלונה
 שלום". ״כל-בו במיסעדת היטל״סעד למות

אח פניות אחרי רק התקבלה התלונה
 עורך־הדין מצד ובעל-פה, בכתב דות

ב מסר ליפסון שרף. לסגן־ניצב שפטל,
 שבהן ,1976—1974 בשנים בי תלונה

 שלום״, ב״בל־בו המיסעדות במנהל עבד
 אישיות הוראות לפי הבל-בו, הצהיר

 נמוך מבירות היקף על מאיר, שי של
מ להתחמק בדי האמיתי, ההיקף מן

 בתלונה החקירה את היטל־סעד. תשלום
 (שאישר וייס יגאל סמל־שני ניהל

 התלונה פרטי בל את שפטל לעורך־הדין
 המיש־ מן פרש אשר המישפטי), ליועץ
זו. חקירה אחרי טרה

 פשיטה נערכה התלונה קבלת אחרי
 ספרי-חשבונות נתפסו הבל-בו, במישרדי

שפ עורך־דין לדברי והוברר, נוסף, וחומר
 ובי נכונים, התלונה פרטי בל כי טל,

 הבל-בו שילם 1976 עד 1974 בשנים
 ממה לירות במיליון נמוך היטל־סעד

 מח־ על הצהיר אילו לשלם, עליו שהיה
 זה גילוי בעיקבות אמיתי. זור־מבירות

מאיר. שי את לעצור וייס סמל״שני נשלח
ה מיחלק למישרדי הובא מאיר שי

כבר לו המתין שם ברמת-גן, רמאויות

 לא מאיר ששי למרות וזאת עורך־דינו,
 וייס, סמל-שני לדעת בלל. אליו התקשר

 בתום המישטרה. על-ידי עורך־הדין הוזמן
ער כל ללא מאיר שי שוחרר החקירה

 טען הושלמה, שהחקירה אחרי בות.
 ממפקד הוראה קיבל כי שרף סגן־ניצב
להע טיומקין, תל-אביב, מחוז מישטרת

 מה שיחליט בדי אליו, התיק את ביר
בספטמבר הועבר התיק גורלו. יהיה

 התיק. על דבר נשמע לא ומאז ,1978
 במיש- הרמאות במחלקת בכירים קצינים

סלי את וייס לפני הביעו רמת־גן טרת
בתיק. הטיפול מדרך דתם

 צורך אין בי מציין שפטל עורך־דין
 שרף של המעשים חומרת את לפרט

שפ באלה. הן העובדות אם וטיומקין,
 על יורה המישפטי היועץ כי מבקש טל

 את להעמיד בדי בפרשה, יסודית חקירה
 לא אבן אם לדין, המישטרה קציני

בשורה. נהגו
 לגבי בזמנו שנשאל עצמו, מאיר שר

ממש. בה אין בי השיב התלונה,

לסונד־ב־טוח קש״ם
 פוגעות הבנקאי האשראי הגבלות

 סוכנות לפחות בסוכנויות־ביטוח. קשות
לאב השייכת ״נאמנים", אחת, גדולה
 צימצמה ״הסנה״, וחברת אורני רהם

משמעותית. בצורה מישרדיה את
 ללקוחות לתת הסוכנים נהגו בה עד

 בתשלומים, לשלם אפשרות בביטוח
 לחברות- חייבים נשארו הסוכנים באשר

 הפרמיות את מייד העבירו ולא הביטוח,
 האשראי הגבלות הביטוח. חשבון על

 מסוכניהן לדרוש לחברות״הביטוח גרמו
 ואלה חייבים, שהם הפרמיות את מייד

הלקו מן אלה פרמיות לגבות מנסים
 חב־ לשלמן. יבולים כולם שלא חות,

 גם קשה במצב נמצאות רות-הביטוח
 בי הביטוח, על המפקח הודעת ביגלל

 השנה סוף עד תשולמנה שלא פרמיות
ו הרווח בחשבון בהכנסה תוכרנה לא

מיל במאות מדובר החברה. של ההפסד
 שעד עתידות, הכנסות של לירות יוני
 ועתה החברה, של ברזרבות נבללו כה

 החברה נכסי היקף יקטן ובך מהן, יוצאו
פעילותה. והיקף

ביוסטון ענק בפרוייקט משקיעים יענראליס
 למשקיעים עתה מוצע שבטבסס, ביוסטון דירות 2000 בניית הכולל פרוייקט״ענק,

 אייגר לאילן השייכת דוולופמנט״, ״ג׳י״סי״אר חברת באמצעות באמריקה, שונים
 בתנופת- עתה נמצאת שיוסטון ביוון אטרקטיבית, נראית העיסקה דלאל. וראובן

גדולה. פיתוח

טיומקין וניצג מאיר מרדכי
? לתיק קרה מה


