
 שוב את
מלאה?

עצירות? נפיחות?
וטבליות. עלים * בישראל היחידי נמס טבעי: לעיכול ביקוניס תה

ת ם בנו רי עו  נ
ץ בפגרת הקי

 מרוכז קורס
הגוף לשיפור

ת יציבה, שו מי  ג
ק זו חי ם ו רי שרי ה

 לך יקנה החן טיפוח
 רגל מכף עצמי שיפור

 ראש, עד
 חברה גינוני

 יפים אנוש ויחסי
 לך יתן זה וכל

עצמי בטחון

ת הרשמה  מיידי
 מוגבלים המקומות

267682 טל. לראיון לטלפן
אולפן

ה א שר ל פלט
.50 גבירול אבן

אל
תוותר

על
הטוב
ביותר

ממל<<ו פרי אולסי
 אבי" של"מיסטר החולצות
 והאופנתיות הטובות
 שהכרתי ביותר
המובחרות בחנויות להשיג

א׳. מרכז יי״,׳ג ״מיסטר נ אשדוד ״פרוספר״. נ אשקלון
״פרוספר״. :שבע כאד־ דימונה״. ליי ״ג׳ינס :דימונה

■■ שערוריה רודפת שערוריה
 )13 מעמוד (המשך

 ודרש וולק שערוריית על הוא אף
ה על החברה מהנהלת הסברים

 שביט מבומה ביקש המבקר מינוי.
 מדוע אחת; שאלה על לו לענות

 לנין- ׳מלשגר על אל־ תמנע לא
 י וולק לובה הגברת את יורק

 אופי בעלת אחרת שערורייה
הסו בנסיבות שהתפתחה דומה,

 העובדים אחד פרשת היא כות,
נח מורים על, אל־ של הבכירים

 בנציגות 2 מס׳ איש שהיה תומי,
 ארבעה לפני בניו־יורק. על אל־

 ומונה לישראל הוחזר חודשים
 החברה. של ישראל סניף מנהל

 משכורת את לקבל ממשיך נחתומי
 מן בהרבה הגבוהה שלו, ניו־יורק

 וזאת בישראל, הנהוגות המשכורות
 ועובד מתגורר שהוא העובדה חרף

 216בכ־ מסתכמת משכורתו בארץ.
 מישפחתו בני לחודש. לירות אלף

 שהוא ומכיוון בניו־יורק, ;שארו
 אחת נוסע הוא אליהם, מתגעגע

שם. אותם לבקר שלושה לשבועיים
שכורת מ
ת בו ט ה ו

ת כ ר ע  בהנהלת היחסים מ
■  שני בין הריב מעכיר אל־על י

 יצחק החדש, המנכ״ל :בכירים
שביט, בומה של וסגנו שנדור,

לתפ מונה שנדור אלשייך. יוסי-
 יחסים שביט שלבומה מפני קידו

 מישפחתו. עם במיוחד ידידותיים
עובדת היא שנדור של רעייתו
 שותף שבה כנס, בחברת בכירה
 שביט של סגנו היה אלשייך שביט.

שנ לדברי התעשיינים. בהתאחדות
 הבנה שום ״אין לאלשיין־ דור

עצות לשביט נותן הוא בתעופה.
לייגאל נאמן הד״ר שנותן מהסוג

 החברה.״ את הורס הוא הורביץ.
מהת חושש זאת, לעומת אלשייך,

 בחברה שנדור של השפעתו גברות
 הגיע שאליה העמדה מן ומדחיקתו

באל־על. 2 מס׳ שביט; בעזרת
 ב־ כיום העובדים רק לא אך

 שערו־ שבו למצב אחראים אל־על
 מן חלק שערוריה. רודפת ריה

 של שכמם על נופל לכך האחריות
הפר אחת לשעבר. החברה עובדי

 בארץ, שהתפתחה הגדולות, שות
 בעיקבות האחרון ברגע ׳.נבלמוה

 יגאל שר־האוצר של התערבותו
הורביץ.

ממ שביט, של החלטתו פי על
 מועצת־המנהלים יושב־ראש שיך

 בן־ארי, מרדכי על, אל־ של לשעבר
 והטבות משכורת מהחברה לקבל
 מקבל הוא למשכורתו בנוסף רבות.

 מישרדיס ונהג, צמודה מכונית גם
 אל־ חשבון על הכל — ומזכירה

 עסקים לעשות מנסה בן־ארי על.
 הקים, גם כך ולשם תעופה, בנושאי

המאו המיזרחי בנק עם בשותפות
וב בקניה העוסקת חברה ־ חד,

 בחוץ־לארץ. מטוסים של מכירה
 לשעבר, אל־על מנכ״ל כשהתפטר

 מהר חיש עבר הוא הר־לב, רפי
בן־ארי. עם לעבוד

דמי*
מלה ע

 מאזנה, את ולהציל לנסות די
 במר. עתה למכור אל־על מנסה
הממ והר־לב, בן־ארי ממטוסיה.

 אל־על. במישרדי להסתובב שיכים
 בחברת שקורה מה בכל בקיאים
 הם אחד יום הלאומית. התעופה
 ובידם החברה במישרדי הופיעו

 מטוסי שיי במכירת לתווך :הצעה
 לחברה אל־על של 707 בואינג

 יש לדבריהם דרום־אמריקאית.
 שני עבור לשלם המוכן קונה,

 שהם דולר, מיליון 13 הבואינגים
 שביקשו מה כל לירות. מיליון 426
 הוא לשעבר עובדי־החברה שני
 במיש־ יושבים הם העובדים. מצד

 :אחוזים שלושה של בגובה .עמלה
 מיליון 19כ־ שהם דולר, אלף 390

 להיחתם, עמדה העיסקה לירות.
 האוצר, לשר נודעו שפרטיה אלא

 בן־ארי של לכיסם לשלשל שסרב
 העיסקה העמלה. דמי את והר־לב
פוצצה.

מכי העובדים מבכירים כמה
 כל על ספר־לבן עתה נים

 של כניסתו מאז אל־על ביזבוזי
 ביז־ פרשת לתפקידו. שביט בומה
 הברת־ פרשת היא גדולה בוזים

מקמי. האמריקאית הייעוץ

צפיית־
שווא

 שרותי את שכד ביט
■  דרבים לחקור כדי מקמי י

 לא הוא באל־על. ולייעול לחיסכון
 לפני ועדי־העובדים עם התייעץ
 לחברה ושילם מקנזי את ששכר

 של בגובה דמי-ייעוץ האמריקאית
 מיליון 96 שהם דולר, מיליון 2

 לארץ שהגיעו מקמי נציגי לירות.
 בשיתוף- זוכים הם שאין גילו,

יושבים הם העובדים. מצד פעולה
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הר־דב לשעבר מנכ״ל
״מיזרחי״ עם שותפות

 בבניין להם שהוקצו במישרדים
 אסר שהוועד אלא בלוד, המיניהלה

איתם. לדבר העובדים על
 מקמי חברת הגישה בינתיים

 בדו׳׳ח קצר עיון ביניים. דו״ח
 כללה האמריקאית החברה כי מראה,

סטנדר וחיסכון ייעול הצעות בו
 לכל מגישה היא שכמותן טיות,

 מבלי בינלאומית, חברת־תעופה
 של המיוחדות לבעיות שהתייחסה

הרבה. יש כידוע, וכאלה, על. אל־
 ביזבוזי את החוקרים העובדים

הוצ לגבי חישובים עורכים אל־על
 יושב־ראש של האישיות אותיו

 גאה שביט שהרי מועצת־המנהלים,
 סימלית משכורת מקבל שהוא בכך
 העובדים לדברי לשנה. לירה של

 לאל־על, הגיעו מאז שביט, נתקף
 לחוץ־לארץ. נסיעות של בבולמוס

 החודשים ששת במשך כה, עד
 הוא בחברה, מכהן הוא שבהם

 היה לחוץ־לארץ. פעמים חמש טס
 שהה שבומה ומצא, שחישב מי

 ממשך כשליש ובחוץ־לארץ באוויר
התעופה. בחברת שירותו
הבי לדו״ח ציפו באל־על הכל

 שהיה המדינה, מבקר של ניים
 כהונתו לתקופת גם להתייחס אמור

 נכונה לעובדים אולם שביט. של
 על להשפיע הצליח שביט הפתעה.

 נבג־ ארנסט הד״ר מבקר־המדינה,
 הדו״ח סירסום את שידחה צאל,
שנה. בהצי
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