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מיליון 250ב־

דולר
 הוועדה־העליונה- תתכנס אלה בימים

 רשות תוכנית לאישור לתיכנון־ובנייה
ת שדות־התעופה מ ק ה  ב- חדש מסלול ל

בן״גוריון. נמל-התעופה
מסלול ההשקעה  מיתק- כל על החדש ב

ם ישובים העתקת וביכללם ניו, מי קיי

ם  מיליון 250ל־ קרוב היא אחר, למקו
דולר.

 ל* הגישו ותעופתיים כלכליים גורמים
לדברי המוכיח, חומר רשויות־התיכנון

ת כי הם, מ ל הק מסלו  היא החדש ה
 על״, ב״אל בכירים קברניטים גם מיותרת.

ה, אורי כמו פ  צורך אין כי סבורים י
 במסלולי- הוא והפיתרון מסלול, בעוד
 מסלולי- וחצי לשניים נוספים גישה

ם. ההמראה מי הקיי
החד התוכנית סביב המתרחש בדיקת

 ה־ בה לתמיכה חברו כי מראה שה
 הראל רמון של רשות־לשדות־התעופה

מישרד״הפנים. עם יחד
והממו האחראי מישרד־הפנים, תמיכת

ש מכן כנראה, נובעת, התיכנון, על נה
 קיבוץ העתקת גורר ההצעה אישור

מו. בארות״יצחק  ה- של זה קיבוץ ממקו
ם לעבור מזמן רוצה מפד״ל מקו  אחר, ל
 המדינה, חשבון על לעבור יוכל ועתה

ת תון ההעתקה. לכל מימון קבל
ל נגד חם הנוסף המסלו  מושב בעיקר לו
 שתחילה לבארות־יצחק, השכן מזור,
 כמו ההעברה לתוכנית הוא אף צורף

 שמו. הושמט לאחרונה אך בארות״יצחק,
 בארות-יצחק העברת על מדברים עתה

מו. מזור והשארת בילבד במקו
 איגוד־הטייסים- של ועדת״הבטיחות

על דו״ח לאחרונה הגישה הבינלאומי

 תעופה (בנמל נתב״ג של רמת־הבטיחות
ם כי קובע, הדו״ח בן־גוריון). מי  כמה קיי

 מסלולי״הסעה העדר שעיקרם ליקויים,
 אומר הדו״ח אין הראשיים. למסלולים

ר כי  לבעיות. גורם במסלול״המראה מחסו
עש רשות־שדות-התעופה הזמנת על״פי

ת חברת״תיכנון תה  באפריל אמריקאי
קר 1979  העיקריות הבעיות כי שקבע ס

ר הן נתב״ג של חסו ם מ מקו  לנוסעים, ב
ם, ברחבות״חנייה מחסור סי  רמת־ למטו
ה פיקוח סר במיגדל״הפיקוח, לקויי  חו

ת על מיגדל־הפיקוח של פיסית שליטה ס  ו
ם אורות  לקוי, ורדאר הראשיים, המסלולי

ת בכל לפעול המפסיק סק גם חשמל. הפ

הסיני האוכל
בישראל מיוצר

 במיסע־ המוגשים המאכלים כל כימעט
ת דות  בישראל. מייוצרים בישראל הסיניו

 ישירות המייובאים תבלינים כמה מילבד
 מרבית את בישראל מגדלים מהונג״קונג,

ם הנבטים אפילו המזון.  בשתי נקטפי
ת חוות ת בישראל, מיוחדו ספקו מ  את ה
ת המיסעדות כל צורכי בארץ. הסיניו

ת, כמו אלה, במיסעדות  חלה באחרו
ה במיספר 150כ-,״/ של ירידה לאחרונה

 סיני, אוכל הכלכלי. המצב ביגלל סועדים
ת, במיסעדות אוכל לעומת  הוא אחרו

חה לאכול יכולים סועדים ושני זול,  ארו
שקלים. 120ב- מלאה סינית

 יבוא הפיתרון כי מציין אינו זה דו״ח
חדש. ממסלול
 נתב״ג של הבעיות מומחי״תעופה, לדעת

 התשתית של יעיל לא מניצול נובעות
ת: מ קיי ה
ם 2.5 כיום יש בנתב״ג  ראשיים מסלולי
 בנתב״ג היו 1979ב־ ולנחיתה. להמראה

 2.8 שהובילו אוויריות, תנועות אלף 45
ל יש מינכן בעיר נוסעים. מיליון  מסלו
ל תנועות אלף 120ל״ הגיעו ובו אחד,
ה נוסעים. מיליון 5.3 עם שנה,  באתונ

 7.2ו״ אוויריות תנועות אלף 114 היו
 אחד. מסלול על שם וגם נוסעים, מיליון

 אחד, מסלול רק יש הבאים בנמלים גם
ד: מאשר יותר תנועות בהם והיו  בלו

 — באזל תנועות, אלף 111 — דיסלדורף
 130 — ז׳נבה אלף, 59 — ניצה אלף, 84

תנועות. אלף 109 — גייטוויק אלף,
 ולשלש להכפיל יכול שנתב״ג מכאן

ם שבו נפח־הנוסעים את הקיי במסלולי
ר אינה הבעייה מים. מסלול במחסו  ב
 שירותי״הנוס- ובהגברת יעיל בניהול אלא

למסלול. עד ם עי
ש האמריקאית, חברת־התיכנון לדעת

סקר את הכינה  רשות־שדות־ עבור ה
ו הרדאר שיפור על-ידי ניתן התעופה,

 140ל- להגיע מקביל, מסלול־הסעה בניית
כיום. אלף 45 לעומת לשנה, תנועות אלף

תוכ על מזור מושב לאנשי נודע כאשר
ל נית  בארות- קיבוץ ופינוי החדש המסלו

ס לח״כ פנו הם יצחק, מו  ויחד הדר, ע
 מישרד״הפנים, מנכ״ל עם נפגשו עימו

ם קי, חיי ס ר ב  בשיחה כשנה. לפני קו
 שהכין הרעש מפת כי קוברסקי הודה

ו בארות-יצחק כי מראה מישרד-הפנים
 של הרעש מן שווה במידה ייפגעו מזור

סים מטו מסלול ה הב קוברסקי החדש. ב
תו כי טיח ל דין או חו הישו שני על י
בים.

מיות התוכנית כי שסברו מזור, אנשי
חו ובאיסוף תזכירים בהכנת החלו רת,
ת המפריך מר,  רשות״שדות״התעו- נתוני א
מו הם פה.  משתתפים שבה ועדה, הקי

המאבק. לצורך על״, ״אל קברניטי
מישרד- ניתק במאבק, החלו כאשר

 מעלים הוא ומאז עימם, קשר כל הפנים
 להם הודיעו גם לאחרונה מידע• כל מהם

ם כי ם א קו ל, י  את רק יפנו המסלו
בארות״יצחק.

 בוועדה-לתיכנון־ובניה הדיון לקראת
 יינתן לא שאם לקוברסקי מזור הודיע

 לבית־ יפנו הוועדה, לפני להופיע להם
להופיע. הוזמנו הם המישפט.

 מבמות ד1״אדו
 תחוח צוות

תלונות בגדר
 אנשי לשישה הודיעה על״ ״אל הנהלת

ם כי בחו״ל צוות  מרצונם, יתפטרו א
נעו הסיבה החברה. על-ידי יפוטרו לא
ה נגד רבות בתלונות צה  ודרכי התחנ

תיפעולה.
 חמורה נזיפה קיבלו על״ ״אל ראשי

 דרך על הירביץ, ייגאל משר-האוצר,
 בלונדון, נציג״החברה בפרשת טיפולם

ק סי ה, מו פ ם לפנות שסירב י  באי- מקו
 נוסע שבורה. רגל בעל לנוסע מועדף זור

ה באיזור בתשלום כרטיס שרכש אחר
ת פינה מועדף מו. א הל מקו ס מנ טו מ  ה

סי המיקרה, אירע שבו ס, יו א מי ח  נ
ב הוזנחה התלונה המיקרה. על התלונן

ק על״, ״אל מנכ״ל על-ידי יודעין ח צ  י
ם, מועצת ויושב-ראש שנדר,  המנהלי

ם ה ר ב  אישיים ידידים שניהם שביט, א
 לעיתונות הפרשה הדלפת רק יפה. של

 ולכפות ביפה, לנזוף שנרד את הכריחה
טיסה מחיר את לשלם עליו טס• שבה ה

 כי על״ ״אל לראשי אמר שר-האוצר
 שאין מראה ידידם על חיפו שבה הדרך
 לא הוא וכי החברה, ניהול בדרך שינוי

מו. ועם הטיפול עם משלים  גם הוא סיו
ם הסביר  לבצע עימו וגמור מנוי כי לה

ם דו״ח את מחי  ״מקנזי״ חברת של המו
ס בלי וכלשונו, ככתבו חו איש. על ל

 תביץ ואם״ ״■ש
 את בעודם
 הניצחון׳ ..שער

8אח8ז* של
ס של ״ישראם״ חברת כ ל ס א סי  מ

 העולם בכל להפצה הזכויות את קיבלה
ט של  של ספרו לפי הניצחון״, ״שער הסר

ה אריך ק, מרי ר א מ  יככבו שבו רי
אן לי מי סי ק  ו- פלצ׳ר סוזן של, מ

ט הוורד. טרבור  על-ידי יבויים הסר
אל אן. דני מ

טה ב ספטמבר בסוף החלה ההסר
 ברלין. למערב תעבור ואחר״כך פאריס,
 דולר. מיליון 5.4 הוא הסרט תקציב

ת אירגנה ״ישראם״ לסרט. המימון א
ם ״ישראם״ מכרה שחלפה בשנה טי  סר

 דולר. אלף 300 של בהיקף ישראליים
ם מדובר טי  דק" חבל ו״על ״רגעים״ בסר

ם. מיכל של ד א ת-  קיבלה ״ישראם״ ב
מן, דן של סרטו את להפצה ״מחבו וול
הכניסה אים״, תו ו ם או  של לפסטיבלי

אקס- ושיקגו, סן־פרנציסקו טורונטו, ה״  ו
בלוס-אנג׳לס• פו״

שואל״....משס־ע
 חוקם מנוו

״1במ1ב..ברו
 ״משקיעי חברת של האחרון במאזן
 בחברת- השקעה מופיעה לא ישראל״
תיקה ההפצה  ״משקיעי ברונפמן. הוו
 המניות במחצית בעבר החזיקו ישראל״

 לבעל אותן מכרו ועתה ברונפמן, של
חברת־ההפצה.

 ״באג״ הוצאת־הספרים עברה לאחרונה
אמריקאית טאם״ ב ספריה מהפצת ה

 באמצעות להפצתם ברונפמן אמצעות
סטימצקי.

בקלן לדוגמה תעופה נמל־
— אחד מסלול
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תעופה ה שדות־ רשות של החסוי המיסמך
למפד״ל רק —


