
ב אבקת ה הז
)17 מעמוד (המשך
 35 אבקה טונה עולה לאונור״א ההיטל.

 יכולה והיא ההיטל, ללא לירות, אלף
יותר. ולהרוויח בזול למכרו
 ומוצרי אבקת־חלב של ייבוא גם קיים

 של בנימוק הנעשה גבינות, כגון חלב,
 המייבאות מחלבות יש ייבוא־לשם־ייצוא.

כש בגבינות כמרכיב המשמשות גבינות,
 אנשי מייצאות. שהן יותר, ומורכבות רות

 הגבינות כי חושדים ותנובה החלב מועצת
 לייבא (אסור מעולות שרובן המיובאות,

 כמות נמכרות צורה) בשום לישראל גבינה
 ייצוא לשם משתמש היצרן בעוד שהן,

 המכס סירב היום עד מקומיות. בגבינות
הללו. החשדות נכונות את לבדוק

 מאבקת־ ניכר חלק גם כי הן החשדות
ב ייצוא לשם כביכול, המיובאת, החלב,
 פטורה כן על שהיא מוצרי־חלב, צורת

מקומיים. ליצרנים נמכר מהיטל,

ו אבקת־חלב המייבאת כפיר, מחלבת
מחלבות וכן שונים, מסוגים גבינות

 הן המאוחדות, המחלבות או שטראוס
 גלידה מייצרת (כפיר גלידה יצרניות גם

סנוקוסט). בשם
המח להתעשרות גורם הנוכחי המצב

 פגיעה תוך מיובאת אבקה הצורכות לבות,
החלב. במשק

 לפגם טעם אין אם נשאל האוצר דובר
 האוצר כאשר אבקודחלב, ייבוא בהמשך

 תפוקת־ את לצמצם החקלאים מן דורש
 האבקה מחירי היות בגלל בעיקר החלב,

ש העובדה ובגלל יותר, זולים המיובאת
למו אבקה של העיקריים הצרכנים אחד
 המאוחדות, המחלבות מיפעל הוא צריו

שר־האוצר. של לבניו השייך
 לתפקידו, התמנה מאז כי השיב הדובר

 כל לדעת או לשמוע הורביץ השר מסרב
 נכון בעבר. בו שעסק במה הקשור דבר

 בכל שותף האוצר של אגף־התקציבים כי
 רשיונות- להוצאת הסמכות אולם דבר,
ה מישרדי בידי היא לאבקודחלב ייבוא

 מישרד־ בידי ולא והחקלאות, תעשייה
האוצר.

 הפקידים אין אם ;שאל הדוכר
 העוסקים האוצר, של הכפירים
ה מן מושפעים ההלם, כמדי;יות

עליהם, הממוגה השר, כי ידיעה

 שהם מושא מיו באמצעות קשור
לה יש כי השים הוא בו. קובעים

 נמצאים שבו המצב שכיגלל כין
 שלהם, הרב והכאב החקלאים,

 דברים גם חושבים או טוענים הם
 מכין האוצר ומישרד לא־נבונים,

 לולא זאת אומרים היו לא הם כי
מצבם.

 בדין מבקר־המדינה העיר דומה מצב על
 נושא את בדק שבו ,1978 לשנת וחשבון
ה ביטול עם מוצרי־חלב מחירי קביעת

 היה עת ,1977 אוקטובר בסוף סובסידיות
בכי ופקידים תעשיה, שר־ה הורביץ יגאל
החד המחירים את קבעו במישרדו רים

המאוחדות. למחלבות גם שנגעו שים,
ב צורך היה ״לא המבקר: אז קבע
קשו אכן שנפשו לדעת כדי השר, הערת

 ״הרי כי הוסיף הוא במיפעל. עדיין רה
בכך.״ עניין לו שיש ברור היה

 עמד כזה מצב שבקיום אי־התקינות על
 לצדק הגבוה בית־המישפט לאחרונה
 ניגוד־אינט־ של בשאלה בפסקו (בג״ץ),

 הנהלת־ חבר היות בגלל הנגרם רסים
 שלה הביקורת בוועדת גם חבר עיריה
אה העליון השופט קבע ).531/79 (בג״ץ

 השופט הצטרף שאליו בפסק ברק, רון
 אסור ציבור, ״עובד כהן: חיים העליון

 קיימת שבו במצב עצמו את להעמיד לו
 בין עניינים ניגוד של ממשית אפשרות
 אינטרס לבין מופקד הוא שעליו האינטרס

 שלו — אישי או רכושי — כלשהו אחר
 ממשית אפשרות אחר. אינטרס או עצמו

 אחד בקנה עולה אינה ניגוד־עניינים של
 גורסת זו חובה שכן האמון, חובת עם

נוגד.״ אינטרס מכל הינתקות
 עניינים ניגוד בדבר הכלל של ״טעמו

 ״ראשית, ברק. השופט המשיך כפול,״ הוא
 להפעיל חייב עובד־הציבור פרגמטי: טעם
 לנגד מעמיד שהוא מתוך סמכותו את

 הרלוואנטים השיקולים מכלול את עיניו
 ושיקולים סמכות, אותה של להפעלתה

 נתון הציבור עובד כאשר בלבד. אלה
 כי חשש קיים עניינים, ניגוד של במצב
 סמכותו, את שיפעיל שעה בחשבון, יביא

 מכך כתוצאה הנוגד. האינטרס את אף
ה של בלתי-ראויה הפעלה לבוא עשויה

סמכות.
 שרות של קיומו ערכי: טעם ״שנית,

ציבו עמדה ובעל אחראי סדיר, ציבורי
 בכך הציבור אמון מחייב נאותה רית

ו ענייניות, הן עובדי-הציבור שהחלטות
 הימצאו עובדת ובהגינות. ביושר נעשות

 ניגוד־עניינים של במצב עובד־הציבור של
 השילטו- במערכת הציבור באמון פוגעת

 כי החשש מתעורר הציבור בלב נית.
 עובד־הציבור, את מנחים זרים שיקולים

נפגם.״ השילטונית במערכת ואמונו
 במישפט ברק השופט סיכם עמדתו את

ל חייבים הציבור משרתי ״כל מפתח:
 חל זה ודבר עניינים, מניגוד הימנע

 לעין החשופים נבחרי-הציבור, על במיוחד
לציבור.״ דוגמה לשמש והחייבים הציבור,

 מועצת- חבר כי פסקו וכהן ברק השופטים
ה־ בשני לכהן יוכל לא האמור העיריה
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הורכיץ יוני מנהל
בכך...״ עניין לו שיש ״ברור

 מקריאת העניינים. ניגוד בגלל תפקידים,
 כי השורות, בין לראות, ניתן פסק-הדין
 מקומית, מועצה בחבר דנים השופטים

 אחרי בממשלה. לשרים גם מתכוונים אך
 את שקבע זה היה ברק השופט הכל,

ה ורכושם ממשלה שרי לגבי ההלכות
 הממשלה על-ידי עתה הנרמסות פרטי,

הנוכחית.
ל המישפטי ליועץ ששלחתי בתלונה

 דרך על ,1979 בנובמבר 27ב־ ממשלה
 בצורה עת באותה מוצרי-החלב ייקור

 ציינתי הפרטיות, המחלבות את שהעשירה
 החוק מבחינת נחשב הורביץ השר כי

ל )10(278 לסעיף בהתם כעובד־ציבור.
מיש נושא הוא עובד־ציבור העונשין חוק
 במינוי, בץ חיקוק, פי על תפקיד או רה

 לחוק 5 סעיף ולפי בהסכם, או בבחירה
 עובד הוא הודביץ השר יסוד־הנזמשלה,

תלו במינוי. נקבעה מישרתו שכן ציבור,
 האוסר החוק על עבר השר כי היתה נתי
 סמכותו בכוח להשתמש עובד-ציבור על

 או במישרין בהם לו שיש נכסים לגבי
 זיקה אחר, באמצעות או בעצמו בעקיפין,
 גם זה מצב השתנה לא לדעתי פרטית.

 את ומסר מהמחלבות השר התפטר כאשר
 ועדת- הנחיות לפני לבני־מישפחתו, חלקו
אשר.

 ה- על השיב טרם המישפטי היועץ
תלונה.

■1 לביב יגאל

התערוכה את יפתח נבון, יצחק מר ישראל, מדינת נשיא
30(בניסן י״ג ראשון, ביום .3 .8 אחרים. ונכבדי□ כוסת חברי העירית, מועצת חברי ממשלה, שרי הנינ״ל, ,,ה״אינטרפלורה נשיא גוראל, אריה מר - חיפה העיר ראש במעמד )0

יייי
בישראל! אביב

80פלוריש
23ה- הבינלאומית הפרחים תערוכת

אליעזר קרת חיפה,
30.3-.8.4.1980 חשט גיסן בסן-כב יג פסח•

בע״מ, חיפוז ישראל תערוכות חברת ע״י מאורגנת התערוכה
המדינה נשיא כב׳ בחסות

 והתרבות החינוך משרד . החקלאות משרד . חיפה עירית ובהשתתפות:
 וצמחי־נוי פקעות פרחים, ושיווק לייצור המועצה . אינטרפלווה י

בישראל פרחים מגדלי של הארצי האיגוד י

 23.00—10.00 בשעות לקהל פתוחה התערוכה
 16.00—9.00 בשעות — חג וערבי שישי בימי
24,00—20.00 בשעות — 30.3.80 א׳ ביום

מי ה: כ כ רו ע ת ה
וישראל מאירופה - צבעים בשלל שתולים פרחים מרבדי •
קקטוסים של נדיר ואוסף עצים • ונוי בית צמחי •
 בתאורת מוארים מים ומפלי מזרקות • ונוי מים צמחי •

ביודקפה • מסחר ביתני • פסלים • מיוחדת
הסביבה. איכות צמתי • ונופש. משחקים מגרשי •

ל כ הי ל: ב א ר ש י
 מישראל ומטפחים מגדלים שתלנים, 5000מ־ למעלה •

 ועד חקלאיים ספר מבתי החל הישגיהם, את מציגי□
דולר מליון 100 של פרחים ליצואני

איזורית תצוגה • ישראליים זנים של תצוגת.התפתחות •
 של התפתחות תצוגת • בית צמחי של בכורה תצוגות •

אוויכידיאות. של ראשוני אוסף • המדינה ענות 32
השלום: בביתן

צה׳׳ל מוזיאון בשיתוף עולמית, בכורה תצוגת •
 ^הגבולות-* ומעבר הגבולות מן מישראל, ופרחים צמחים •

 הרס, מול יצירה :זה מול זה • בינלאומית אטרקציה
 נשיא של מביקורו פרגמנטים • יתמות מול חיים שמחת
בפרחים. השלום • בישראל מצרים

ן מו ר א ם ב חי ר פ : ה מי או ל נ בי ה
 בתצוגה יוצגו מדינות, 19מ־ יגיעו אשר פרחים אלפי •

 זוויות 10וב־ מפלסים בשני — ט״ר 1,000 על עולמית
העולם• מרחבי ופרחים צמחים של בכורה תצוגת • צפייה

לתערוכת הלבן״ מה״בית ״רוזלין״ ורדי •
ואפריקה אמריקה מדרום אורכידיאוו־נ אוסף •
מיוחדים. בכלים פרחים ושזירת בעריכה חידושים •

 של בשטח ופרחים צנעיס של סימפוניה
מ״ר 28,000
ה חביתנים של עולמית בנורה תצוגת א צ מ ה - 

!ישראלית
 גדולי ע״< בתערוכה לתצוגה בלעדיים זנים

בעולם! רפלוריטטים
סים 18 ם מטו אי  וצמחים פרחים אלפי מני

לתערוכה!

ם עי רו ה: אי כ רו ע ת ב
ם 1.4.80 — ה״אינטרפלורה״ •יום  2.4.80 — זהב״י •יו
 2.4.80 — ההתיישבותי והחינוך •הנוער •יום
3.4.80 האישה •יום 2.4.80 — השתלן •יום

 ע״י פרחים שזירת של •הדגמות 8.4.80 — השלום •יום
 ; 3.4.80 ;1.4.80 :בתאריכים — והעול□ מישראל מומחים

 מאת פרחי□ ציורי של יחיד •תערוכת 7.4.80 ;5.4.80
 ״פרחים״ •תערוכת חיפה באודיטוריום — לם האמן

 תערוכות • כץ מאנה במוזיאון — כץ מאנה מיצירות
 המודעות. בלוחות פרטים בגלריות, פרחים בנושאי ציירים

 המרכז ערך,מתנת יקרת יהלום טבעת •הגרלת
 על לשמור (יש אליעזר בקרית ליהלומים החיפני

 כרטיס המציג ההגרלה). תוצאות לפרסו□ עד הכרטיס
 12״4ב־ יזכה ליהלומים החיפני במרכז לתערוכה כניסה
קנייה. כל על הנחת

בחוויות! הגדולה את אלתחמיץ
ם: סי טי ר כ

בעיר. הכרטיסים ובמשרדי התערוכה בקופות להשיג ניתן •
מוקדמת. במכירה כרטיסים — וחג שבת לימי •
 — והדרום המרכז מאיזור מאורגנות לקבוצות •

 התערוכה, ובמשרדי 03־769144 :טלפון הפקות״, ״אבני
.-04־532117 ,04־530108 טלפון:

תחבורה:
 הרכבת מתחנת לתערוכה: מובילות הדרכים כל

 מדרום הקווים כל ; המרכזית אגד. ומתחנת בבת־גלים
ססססססססססבהתערוכה. ליד עיברי□ לדרום ומצפון לצפון

ל טרמפ תן | י י ח 1 ל
8 2221 הזה העולם8


