
 ״עלית״ שוקולד מצופים נדורי־טל עשרה
ננדווטל המדינה אלופי ״מכבי; שחקני לעשרת

ה ראשי ספורטאים, תעשיינים,
 תקשורת אנשי הישראלי ספורט

 פיב״א מזכייל ביניהם רבים, ואורחים
 ב״גן השבוע חגגו סטנקוביץ, בורה

הספורט. עונת סיום את האורנים״

 מנכ״ל בישר הפנים קבלת במהלך
 תמשיך ש״עלית״ מושביץ דוד ״עלית״
 גם תל־אביב מכבי קבוצת את לאמץ
ברציפות. 16ה־ בפעם הבאה, בשנה

 היו״ר סגן פדרמן, דייויד נכח באירוע
 ״עלית", של המנהלים במועצת החדש
שנכחו תקשורת ואנשי עתונות צלמי

 עד ידוע שהיה פדרמן, על עטו במקום
מסתורין״. כ״איש כה,

 של השיווק מנהל פרנקל, שמואל
 הקריא הערב, את שהינחה ״עלית״
 של מלשכתו שנשלחו ברכה מברקי

 פרס שמעון מר ראש״הממשלה
 מנוצחת, הבלתי תל־אביב (״למכבי

 גביע״), ועוד אליפות לעוד ברכות
 מר תייא עיריית ראש של ומלשכתו

להט. שלמה
 פרנקל ושמואל מושביץ דוד בתמונה:
 מרהמייש, שהגיע במיברק מעיינים

פרס. שמעון מר
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 בלון לפתיחת זיכיונות לקבל ניתן
בארץ. ראשיות בערים

פיצריות ברשת נוספת חוליה
03-282967603 - 285746:טל תל-אביב 44 בן־-יהודה

 מיוצרות בלון גלידות
 פיחת בסיס על

 טריים ותמרים
 גלידה אשפי בידי

מחו״ל שהובאו

אביב תל
78הרברטסמואל

בטיילת

תניה נ
3 הרצל

נפתח חדש בלון
אביב תל 163 •הודה בן ברחוב

ן1בל ברשת חדש גלידה סלון

_ הצללים צי י
)17 מעמוד (המשך

ל שהוגשו רבים מיסמכים
 מיסמכי־מקור ״אינם מבקרים
 והתצלומים העותקים כנדרש.״
לחלו קריאים ״אינם שסופקו

 הסימוכין ״שימשו ואלה ,״טין
 ההוצאה.״ להוכחת הבלעדיים

ל והוראות חשבונות נמצאו
 או קבלות ללא בחו״ל תשלומים

הור נמצאו ממש. של תיעוד
חב של פנימיות תשלום אות
 ״ללא ו״ארקום״ ״מריקר׳ רות

חיצוניים.״ תומכים מיסמכים
 תביעה של מיקרים מצאו המבקרים

 או הסברים ללא אך הוצאות, להחזר
 אלדר חברת של תביעה כמו: תימוכין
 הסוכן, שבשליטת (חברה שיפיניג
 בעד דולר 11,200 לתשלום מריקו)

 הספינות. לרכישת פינאנסי יעוץ
ה לפשר הפרוייקט מנהל כשנשאל

 ״לא השיב: הזה, מאושר הבלתי חשבון
זה.״ מה לי ידוע

 ל״דמי־ניהול" גם הסבר נמצא לא
 בסך ממריקו ארקום חברת שתבעה

 החזר תבעה ארקום דולר. 6,000
 בשיטת אחוז 20 בתוספת הוצאות

 אישור כך על היה לא פלוס. קוסט
ההנהלה. מטעם

 הפריקה ״מערך כי מצאה הביקורת
 כספים בגינו או האוניות לסוכן העביר
לנדרש." מעבר

מלוות ״אי־הסכמות מזאת: יתרה

רוזוליו מזכיר
ותומים אורים

 עם סולמר חברת של ההתחשבנות
מתחילתה." חברת־החשמל

 חטיבת אל מופנים חיצי־הביקורת
 האחראית בונה, סולל של המיפעלים

 במערך השותפה סולמר, חברת על
מריקו. עם הפריקה
 עד — שנים כשבע היה ברזילי צבי

 חטיבת מנהל — כשנה לפני
 ארבל. אריאל החליפו המיפעלים.

 אחדות־ה־ של ותיק עסקן הוא ברזילי
 יו״ר רוזוליו, דני אשר (ז״ל), עבודה

 בונה סולל של מועצת־המנהלים
 אח־ (פעיל העובדים חברת ומזכיר

 בעיקר בו רואה בעבר) דות־העבודה
 וחומים אורים — מידע קבלת לצרכי

 היה ברזילי בקונצרן. המתרחש בכל
 — עיריית־חיפה ראש סגן גם בעבר
הדעות. לכל בינוני עסקן

 כבד עוול לו גרמה בונה סולל
 חטיבת־ בראש לעמוד אותו במנותה

 האחרונות בשנים שצברה המיפעלים,
 עוסקת החטיבה מאור. כבדים הפסדים
 כמו: לבניה, נילווים בענפים בעיקר

 מסגרות־ נגרות־בניין, מוצרי־בטון,
והובלה. בניין,

 במיספ־ העוסק ענף בחטיבה קיים
 של הפעולות היקף ובשירותי־ים. נות

 מיליון 27 על 1985ב־ עמד החטיבה
 דולר מיליון 50 עד 40 לעומת דולר,

במפ מועסקים .80ה־ שנות בתחילת
 ז984ב־ עובדים. 900כ־ החטיבה עלי

 מיפעליה ניהול בגין החטיבה הפסידה
 הסתכם 1985וב־ דולר, מיליון 18כ־

 במיפע־ יש דולר. מיליון ב־סז ההפסד
 מנוצל, שאינו כושר־ייצור, עודף לים

להפסדים. הישיר הגורם והוא

 שהתפטר־ המנכ״ל הוטמן, שרגא
 ברזילי ברזילי. צבי את קידם התפוטר,

 לנצלו ידע ורוטמן למנכ״ל, התחנף
תמי את לצידו לרכוש כדי לתועלתו

 לשעבר, העבודה אחדות עסקני כת
 בעמדות־ המשובצים רוזוליו, דני כמו

 הפועלים בבנק כמו בקונצרן, מפתח
העוב חברת של אחרים ובמיפעלים

 למעמדו שקודם לפני ברזילי, צבי דים.
 כנדרש למלאו מסוגל היה שלא הבכיר,

 היה נאותים, כישורים היעדר בשל
 מירצפות לייצור המיפעל חימר, מנהל

 מפוזר הוא אך בראשון־לציון, שמרכזו
הארץ. בכל

 כשנתיים כבר בהיותו כשנה, לפני
 יצר הפרישה, לגיל מעבר ויותר

 חדש: תפקיד רוטמן המנכ״ל !שבילו
 חטיבת־ של מועצת־המנהלים יו״ר

העו זה, בתפקיד צורך אין המיפעלים.
 60 — אומדן פי על — לקונצרן לה
 (מכונית בשנה דולר אלף 70 עד

 טלפונים, פקידים, מזכירה, צמודה,
 לפני ארוכה). והרשימה — כיבודים

 מנכ״ל היה בונה בסולל הוטמן עידן
 מועצת־ יושב־ראש גם הקונצרן
 הקשורות החברות כל של המנהלים
בקונצרן.
 ברזילי, צבי את שמינה מי אשם

 חטיבת־ כמנכ״ל שנים כשבע לפני
 מועצת כיו״ר כשנה ולפני המיפעלים,

 כי יפה בדעתו החטיבה, של המנהלים
 על ישתלט הזה שהאיש סיכוי כל אין

הסבוכים. העניינים
 יש כי לציין, חובה מוסגר במאמר

 בשל מיוחד יחס ברזילי צבי כלפי
 יום־הכיפורים במילחמת כי העובדה

חתנו. את גם בנו את גם איבד הוא

 רב הגסתד ^
הגלוי מן ^

ברזי של תגובתו את יקשתי ף*
 החמורים הביקורת למימצאי לי ^

והפע הקמתו דרכי על שנחשפו מאוד
לפ סולמר של העלום הצי של לתו

 מיסתו־ תפקידים (ולעוד הפחם ריקת
זוכר ״איני לי: השיב הוא אך 'ריים),

רוטמן לשעבר מנכ״ל
מתחנפים מנצל

 ל־ אותי היפנה הוא הדוח.״ את היום
השו העוגן, חברת מנכ״ל שוהם, מיקי
בסולמר. תפה

ו סולמר הנהלת חבר הוא ־שוהם
 שהנסתר החברה מנהלי משישה אחד
 המבקרים מעיני גם הגלוי, מן רב בה

בונה. סולל של הפנימיים
 הבאה: בתשובה שוהם מיקי הפתיע

 את מהאוצר קיבלה ״החברה(סולמר)
 לטישטוש הדרושים האישורים כל

הערבי.״ החרם בגלל האוניות, זהות
 — סילברסטר זה מה שאלתי:

 גם כי הערתי אניה? שמא או חברה
 הציג בונה סולל של הפנימי המבקר

במענה. זכה לא אך השאלה, אותה
זה." מה יודע לא .״אני שוהם:

יודע? לא אתה —
לך.״ אגיד לא יודע, אני ״ואם שוהם:

ארקום! היא חברה ואיזה —
לך." אגיד ״לא שוהם:
 סולמר חברת כי אישר שוהם מיקי

 את שסיימה למרות פעילה, עודה
 הוקמה שלמענה המקורית מלאכתה

 פחם פריקת וחצי: שנתיים לפני כבר
 לתחנת־הכוח חברת־החשמל בשביל
)26 בעמוד (המשך חדרה•
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