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 גדולה מעילה
בסוכווח.סובאו־ר

 מכספי־החברה גנבו ■פנאוטז, חברת סובאח, סוכנות של בכירים עובדים שני
לחו״ל. מהשניים אחד ברח הדבר התגלה כאשר גדולים. סכומים

 התשלומים להסדרי אחראים שהיו הכספים, על לשעבר הממונים בשני מדובר
 לשניים איפשר סובאר! של הגדול המכירות היקף ומכוניות. מוניות רוכשי של

 היו הלקוחות מכוניות. רכישת חשבון על לקוחות של המחאות לעצמם לקהת
 מקבל רישום ללא המחאות ומוסרים ונוחים, ארוכים להסדרי־תשלומים מסכימים
דולר. וחצי כמיליון של בגניבה מדובר כי מסרו מהימנים מקורות ההמחאה.
 אחרי כי אמר אולם העובדות, את אישר ברנובסקי, אברהם הסוכנות, מנהל

 כי אישר הוא ניכרת. במידה הנזקים את לצמצם הסוכנות הצליחה הגניבות גילוי
 לא מיקרה ובכל לחדל, נמלט מהשניים אחד שכן למישטרה, תלונה הוגשה לא

מישטרתית. מחקירה תועלת תצמח

 רביווביץ ויאיר שר אריה
התפקיד המשך שוקדים

 ה נ/־ הדבן: הפיל■
ם? ■עשו ח הפ ממל־

 אריה האוצר, של הכללי החשב
 רבי■ יאיר מס־ההכנסה, ונציב שר,

 שר־האוצר על־ידי התבקשו נרביץ,
 בתפקידם, להמשיך סרס שימעון

 את נימק פרס שנה. עד שנה חצי במשך
 הנושאים בהמשך ברצונו הבקשה

כדי באוצר, המרכזיים בתפקידים

פרם שר־אוצר
הכלכלית התוכנית הצלחת להבטיח

 התוכנית הצלחת את להבטיח
הכלכלית.

 פעיל כיושב־ראש התמנה כבר שר
 והיה התעשייה, לפיתנת הבנק של

הק בימים בבנק לעטר להתחיל אמור
 מותנית פרס לבקשת הסכמתו רובים.

לתפ כניסתו לדחיית הבנק בהסכמת
פעיל. קיד

 הסיבה כי לפרס השיב רבינוביץ
 עם להסתדר אי־יכולתו היא לפרישתו
 אם ורק מס־ההכנסה, כנציב המשכורת

 הכנסותיו את להעלות הדרך תימצא
 פרס להישאר. יסכים הוא בתפקידו

 בוחנים ועתה לבקשה, בחיוב השיב
התקשי״ר, לעקיפת הדרכים את באוצר

 לקבל מס־ההכנסה לנציב לאפשר כדי
 הדרכים אחת יותר. גדולים תגמולים

מיוחד. בחוזה לעבוד שימשיך היא
 תלונה בינתיים קיבלה המישטרה

 מפכ״ל־ רבינוביץ. נגד שהוגשה נוספת
ב למשה במיכתב השיב המישטרה

 תלונתו כי פיקנטי, תשלובת בעל דש,
לטי הועברו אליה המצורפות והראיות

אגף־החקירות. ראש פול
 של דבריו על מסתמכת התלונה

ב בראיון־טלוויזיה מס־ההכנסה נציב
 עב־ רם המראיין, הזמן. זה תוכנית

 הפירסומים נכונים אם שאלו רון,
 מאות רכשה הנציבות כי זה, במדור

 לחיים חברתו שכתבה ספר של עותקים
 רויטל רואה־החשבון רבינוביץ, של

רכ הנציבות כי השיב הנציב אבירם.
 וקיבלה ספרים, עשרות כמה רק שה

 לפקי־ שחילקה ספרים מאות כמה חינם
די־השומה.
 לאור הוצא הספר כי טוענת התלונה

........................18 —י

 שטו־ רואי־החשבון מישרד על־ידי
 שותף רבינוביץ היה שבו אנס־ענבה,

 לפי אבירם. עתה עובדת ובו לכן, קודם
מ לקבל לעובדי־מדינה אסור התלונה

 לפקי־ מחלק הנציב שאם וברור תנות,
 יתייחסו חברתו־לחיים, של ספר דיו

ולקו לרואודהחשבון אחרת העובדים
חותיה.

 אחרים דברים גם מצטטת התלונה
אבי כי תוכנית, באותה הנציב שאמר

 פקידי־ לפני בעצמה מופיעה אינה רם
 עבור חוות־דעת כותבת אלא השומה

 עובדת, היא שבו במישרד רואי־חשבון
 שלה בחוות־הדעת המשתמשים והם
 כי טוענת התלונה פקידי-השומה. אצל

 חבר־ על־ידי נישומים בתיקי זה טיפול
 שכן עבירה, היא הנציב של תו־לחיים

 בחוות־הדעת המעיינים פקידי־השומה
חבר למעשה היא המחברת כי יודעים

הנציב. של לחיים תו

 שסיבך הסנה, של הפורש המנכ״ל
 60מ־ יותר של בהפסדים החברה את

 כושלות, בעיסקות־ביטוח דולר מיליון
לעצמו. לדאוג ידע

 החברה, מנכ״ל לתפקיד נכנס כאשר
 דה־האז ברחוב נאה בדירה גר היה

 רכש שנים כמה כעבור בתל־אביב.
 ואחר־ ג', ברמת־אביב פנטהאוז לעצמו

 שלמה של בבניין־היוקרה גם כך
העיר. נן אליהו,
 שלוש בכל להחזיק ממשיך גולץ
 היתה כמנכ״לתסנה משכורתו הדירות.

לחודש. דולר 6000

 ל־ באחרונה הודיעה רשות־הנמלים
 פחם לטונה המחיר כי חברת־החשמל

 — רנטנברג — החדשה בתחנה מפורק
הראשו בשנה דולר 23 יהיה באשקלון

לטונה. דולר 13 ואחר־כך נה,
ב טונה־פחם של שהעלות מכיוון

 הודיעה דולר, 6.5 רק היא חדרה תחנת
 התחנה את תפעיל כי חברת־החשמל

בפחם. ולא נוזלי, בדלק החדשה
השק עכשיו גומרת רשות־הנמלים

במ דולר מיליון מ־ססז יותר של עה
 והנחת אשדוד בנמל לפחם מיוחד סוף

 מהנמל הפחם את שתסיע קו־רכבת,
 קרונות־מי־ כבר הוזמנו לתחנת־הכוח.

הש כי ברור עתה להובלת־הפחם. טען
מיותרת. זו קעה

 דאז שר־התחבורה כפו שנה לפני
 יע■ גד ושר-הכלכלה קורפו חיים
שדר רשות־הנמלים, עמדת את קוכי

 באשדוד חדש מסוף־פחם לבנות שה
באשק לתחנת־הכוח הפחם לאספקת

גרו־ עודפי־מזומנים צברה הרשות לון.

— במזח השימוש
 וחיפשה דולר, מיליון 400כ־ בסך לים,
 שהאוצר לפני אותם להשקיע דרך

הכספים. על יד ישים
 בשיעור היטל הוא הכספים מקור

 הסחורות מכל הרשות שגובה ,2̂ של
להקטין תחת הנמלים. את העוברות

גולץ* לאלפרד
 שלו פיצויי־הפרישה חשבון על
 היתר שקל. אלף 350 כה עד קיבל
 מעניין ההסתדרות. מזכיר על־ידי עוכב
 עוד ממשכורתו לרכוש היה יכול כיצד
ב בנן־העיר, האחת דירות־יוקרה, שתי

במ והאחרת דולר, אלף 230 של מחיר
דומה. חיר

מנג הסנה, של הכושל לניהול פרט
 צימצם כבר החדש נהמנכ״ל מנופח נון
 והשנה ז, ל־ססז 1500מ־ העובדים את

 עיס־ בשתי גולץ גרם )200 עוד יפוטרו
 האדירים. להפסדים מפוקפקות קות

דננברג יעקב עם שעשה הראשונה,

 מחירי״המוצ־ את ולהוזיל ההיטל את
 הוא שמנהלה — הרשות כפתה רים,

הוצ — קורפו השר של פוליטי ממונה
 מסוף־ לבניית דולר מיליון 200כ־ את

באשדוד. פחם
 זו הצעה כי אז כבר הזהירו מומחים

לעו אחוזים, במאות העלות את תייקר
 מזח- הקמת — המתחרה ההצעה מת

 המזח בחדרה. כמו באשקלון, פחם
לשביעות־ הקמתו מאז פועל בחררה

יעקובי שר
ר— ק הפחם ״

 מעלות רבע היא ועלותו כללית, רצון
הרשות. שהציעה הפריקה

 כי ברור שלחברת־החשמל מכיוון
 ייקור־ יחייב מאשדוד בפחם השימוש
 תח־ את להפעיל החליטה היא החשמל,
נוזלי. בדלק נת־הכוח

ערבליו
מיגוש מכו

ערבליך, שימעון איש-העסקים
 בראשון־לציון, ארטיק מיפעלי בעל
 באיזור־התע־ מיגרש באחרונה מכר

 תמורתו וקיבל בפתח־תיקווה, שייה
דולר. אלף 400

 לקשיי־ נקלעו ערבליך של עסקיו
 לאומי, בנק בעיקר והנושים, נזילות
שיש בתנאי לפריסת־חובות, הסכימו

 ערבליך במזומנים. מהחוב חלק לם
 מקרנות קצרה הלוואה בשעתו קיבל
 ועתה אגודת־ישראל, ראשי של גמ״ח
לפרעה. יוכל

 של להפסד כבר גרמה אנשיות, וחברת
 על־ידי הוזהר גולץ שקל. מיליון 70

 עיסקה לעשות שלא הבכירים עובדיו
 עיסקות על לאזהרות. נשמע ולא זו,

 הסנה הפסידה בלונדון ביטוחי״מישנה
הפס לה וצפויים דולר, מיליון 50 כבר
דולר. מיליון 25כ־ של נוספים דים

האבוקדו אחרי המירוץ
בישר יבול־האבוקדו את שחיסלה מכת-הטבע,

 אגרקסקו חברת בתיפעול חמורה לפגיעה גרמה אל,
 מכלל 60כ״* היווה הישראלי האבוקדו בבריטניה.

 סיטונאי החלו ועתה לבריטניה, האבוקדו אספקת
 זה רקע על תחליפים. מחפשים והירקות הפירות
 השותפים שאחד באגרקסקו, המתחרה חברה הוקמה

 למטעי- במסע שנהרג המנוח, ניר עמירם היה בה
 גאון, נסים הם השותפים יתר במכסיקו. אבוקדו

 ויוסי בנצור רוני מלונדון, הישראלי איש־הביטוח
 בבריטניה, אגרקסקו סניף מנהל היה זה גולדנברג.

 של חברתו שהיתה עשת, איה של אחיה הוא ובנצור
נוקאל. החברה: שם נישואיו. לפני ניר

 הדר, יפתה אגרקסקו, סניף של הנוכחי המנהל
קאל כי אמר  הסניף בשוק. מורגשת ואינה כמעט נו

 כספי בהיקף ופירות ירקות לבריטניה שנה כל מייבא
 ברובם מובלים המיטענים שטרלינג. מיליון 40 של

לבריט ובמשאיות ברכבות ומשם למרסיי, באוניות
 במטוסי־מיטען, מוצרים מייבאת גם החברה ניה.

הדבר. את מצדיק בשוק המחיר כאשר
 ואפרסמון אבוקדו פרחים, הם העיקריים המוצרים

 סלרי, מכת-הברד), בגלל השנה, קיימים לא (השניים
שונים. וירקות סיני כרוב

 המוצרים, על המכס תשלום היא הבעיות אחת
מדרוס״אמריקה, יבוא על המיסוי לעומת יקר שהוא

 ומאיטליה. מפורטוגל מיוון, מספרד, מייבוא נמוך אך
 1992ב־ אחגזים. 16 עד שמונה הוא שיעור-המכס

 וההתחרות האירופיות, המדינות על המכסים יבוטלו
יותר. קשה תהיה

 20 ועוד מישראל, שליחים חמישה מעסיק הסניף
 מועסקים זמניים עובדים במינהל. מקומיים עובדים

הצורך. לפי
 הגדולות, לרשתות הן ,70ל4כ- המכירות, עיקר

 הסחורה יתר מובטח. במחיר מראש מוכרים שלהן
 באמצעות בריטניה, ברחבי השונים לשווקים נשלחת

 עבור סחורה יום בכל המזמינים מקומיים, סיטונאים
המחרת. יום

 את המכסה עצמית, רשת־אספקה מפעיל הסניף
 להספקה לדאוג והמחוייבת בבריטניה, השווקים כל

לאי-תשלום. גודם איחור כל במועד.
 המתחרות המדינות של התיצרת הדר, לדברי

 כל איכותה את משפרת ואיטליה, ספרד העיקריות,
 לעומת זולה לבריטניה משם ההובלה גם הזמן.

 150 הוא בלבד בהובלה ההפרש מישראל. ההובלה
 על הגבוה המכס בתוספת זה, הפרש לטונה. דולר

 הישראלית לסחורה לביקוש גורם ישראליים, מוצרים
 גם במרץ לפעול החלו הספרדים האיכות. בגלל רק

הקנדיים. באיים מגדלים שאותם פרחים, לשיווק

יש דירות כמה

גזבזג־גדיבז
סולם־המתחים

וושי שבמדינת בסיאטל ♦ נפטר
 ,70 בגיל משבץ, האמריקאית, נגטון

שהת פסיכיאטר, הולמם, תומאם
 הולמס־ שם על בסנלם־המתחים פרסם

 של שותפו היה רייהי רייהי(ריצ׳ארד
 11 מ־ העולה הסולם), לחיבור הולמס
 השפעתם את והמכמת 100ל״ נקודות

 כמו אדם, בחיי גורליים אירועים של
 ),73(גירושין נקודות), 100(בן־זוג מות

 ),45( לפנסיה יציאה ),50( נישואין
 של הנפשיים מתחיו על ),40( הריון

האדם.
• • •

!הפסדים זכויות
טוניק, יצחק ,78 בגיל ♦ נפטר

 של השלישי מבקר־המדינה שהיה מי
למד רוסיה, יליד טוניק, ישראל. מדינת

טוניק מישסטן
מצעיר שונה זקן

 הסב אך ופיסיקה, מתמטיקה בתחילה
 כתוכ״ל חיל עשה שבהם למישפטים,

 כנר צה״ל, של הראשון הכללי) (התובע
 בן־גוריון(בהשלכותיה דויד של קורבו

 וכנשיא פרשת־לבון) של המישפטיות
 שסינגר טוניק, עורכי־הדין. לישכת

 40 של החשובים המישפטים מן בכמה
 המטר של מישפטו המדינה(כמו שנות

 מיס- את להצית שביקש האוסטרלי רף
 בב־ הצלחותיו על אמר אל־אקצה), גד

הפס צעיר, הייתי ״כאשר תי־המישפט:
 צריך הייתי שבהם במישפטים דתי

 במיש־ זכיתי זקן, נהייתי וכאשר לזכות
להפסיד!" צריך הייתי שבהם פטים

ואלמנטים אלמנה
 ק■ ,91 בגיל בלונדון, ♦ נפטרה

 36 זה אלמנתו םרוקוסייב, רולינה
 פרוקופייב, סרגייביץ׳ סרגיי של שנה

 הנודע(פטר הרוסי והפסנתרן המלחין
ש הוופנזים), שלושת אהבת !הזאב;

 מילחמת־ אחרי סטאלין בעיני סר חינו
 גם בורגנית״). השנייה(״מוסיקה העולם

 משבטו ניצלה לא פרוקופייב האלמנה
 שנים למיספר נחבשה והיא סטאלין של

אל עם ״התרועעות במחנה־מעצר(על
 שהור־ עד אנטי־סובייטיים״), מנטים

 לבנה ולהצטרף מרוסיה לצאת שתה
לבריטניה. בינתיים שגלה הפסל,

כרית־האקדח
ר ט פ  ,96 בגיל בכפר־גילעדי, ♦ נ

 השנמר. אנשי אחרון הורוביץ, נחום
 ומקים תל־חי קרב ממשתתפי הורוביץ,
מ היה בכפר־גילערי, השומר מוסיאון
 השיעים עם הקשר של הנלהבים חסידיו

 עזרתם בזכות (במיוחד בדרום־לבנון
 שנות בראשית אצבע־הגליל ליישובי

 עם הקשר מבילעדיות נחרד >,20ה־
 האחרון, יומו עד ונהג, בלבנון הנוצרים

 לכרית מתחת טעון כשאקדח לישון
ראשו.

יבשים ופירות כבש
 יד־ ,122 בגיל בדימונה, ♦ נפטר

רי, סן?  הקשיש לאדם שנחשב זגו
 מארוקו, יוצא זגורי, במדינה. ביותר

 אב היה פעמים, שלוש בחייו שנישא
 וסב־סב 46ל־ רב־סב ,41 ל־ סב לתשעה,
 ייחס הוא אריכות־ימיו ואת לשניים,

 לארוחת־ יבשים ופירות שמן לתפריטו:
 לארוחת־הצהריים בשר־כבש הבוקר,

ומעישון. משתייה והינזרות
ה העולם 2681 הז
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