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למשכנתאות יסוד מבנק ..בנק״
 כבר למעשה אולם — למשכנתאות יסוד בנק השם מופיע עוד בספר־הטלפונים

בנק. במילה להשתמש זה כספי למוסד אסור
 המוסדות מיספר לצימצום זמן מזה החותר בנק־ישראל, על־ידי הוצא האיסור

הטילה. של המקובל במובן בנק מחווים אינם אשר — בנק התואר נושאי הכספיים
 בראשות החרות, בתנועת הקשורים משקיעים קבוצת על־ידי נוסד יסוד בנק

מילמן. דב עורך־דין וח״כ ז׳׳ל לוין נחום ח״כ
לבנייה, במשכנתאות התמחה לירות, מיליון שלושה היה הנפרע שהונו הבנק,

הכנסת) מילמן(כמסיבת ח״ס
עוד אילנו וראו בנק, היה

 לקבלן מכרוהו ובעליו כספים, הבנק הפסיד המיתון בשנות בהיקפו. קטן והיה
הפרטיים. עסקיו למימון בעיקר בו השתמש זה, מנדלמן. שאול הידוע החיפני

 ההון שיוגדל עד לפיו בנק־ישראל, עם להסדר הגיע כי מנדלמן סיפר השבוע,
בנק. בשם ישתמש לא — לפחות לירות מיליון לחמישה מוסדו של הנפרע

 עם משא״ומתן מנהל הוא מנדלמן, לדברי !ההון להגדלת הכסף יושג מהיכן
כשותפים. שייכנסו משקיעים

שט״ן: רחז*ז€מ!■וח  דוין־אפ
ה שער בו מדי ג

 בבורסה היום הגדולות החידות אחת
לוין מניות שערי עומדים מדוע היא:

במישרד גיישה
 מ־ הסובלים עסקים אנשי אין ביפאן,

 הסמוכה לגיישה לסור חייבים מיחושי־גב
 הם להם, יקר זמנם אם עיסוי. לקבל

 תוך — אוטומאטי עיסוי לקבל יכולים
במשרדם. ישיבה כדי

מיו־ כיסא היא האוטומאטית הגיישה

העיסוי־ כיסא
ליטוף במקום גלגלים

 באיכות ולצוואר, לגב עיסוי העושה חד,
ב ודם, בשר גיישה של מזו נמוכה לא

גלגלים. מערכת אמצעות
 בהונג־קונג, לאחרונה ניקנה כזה כיסא
היש היהלומן על־ידי דולר, 400 במחיר

במשרדו. שהציבו ארנפלד, דויד ראלי

נקודות? 77 על אפשטיין
 מראה החברה מצב של עניינית בדיקה

 קצת להיות היה צריך המניות שער כי
ה מניות שער היה בשעתו אפס. מעל

 נקודות 110 התל־אביבית בבורסה חברה
 ה־ איש־העסקים כי נודע כאשר לערך.

 לקנות מתכוון הכט ראובן חיפאי־שווייצרי
 מערכו 207ל'ס השווה במחיר המפעל את
 טיפסו נקודות, 40ל־ השערים התמוטטו —

 כהכט טוב קונה כי בהנחה ,70ל* שוב
המפעל. את להבריא יצליח
לחלו הכט עם המשא-ומתן נפסק מאז

 שבדקו אחרות, קונים קבוצות כמה טין.
 כי למסקנה הגיעו ומאזניו, המפעל את

 חינם אפילו הזו לצרה להיכנס לא מוטב
 הדפוס בית כי לדיעה הגיעו הם כסף. אין

תחתית. ללא חבית להיות עלול הנודע
 בדין־וחשבון למצוא ניתן לכך רמזים

 את שבדק התעשיה, לפיתוח הבנק של
 הלוואה ביקשה זו כאשר החברה, מצב

:הבנק קבע לירות. אלף 420 בסך הבנק מן
ל במקביל לגייס, צריכה החברה י•

 600 של עצמית השקעה הבנק, הלוואת
 החברה בידי אפשרות כל אין לירות. אלף

 המפעל, של הפנימית מהצבירה כספים לגייס
מועד. קצר לאשראי להזדקק צורך ויהיה
 באופן רק גדלו החברה מכירות !•
 אחוז של רווח אמנם מראה מאזנה איטי.
 בחשבון נביא אם אולם המחזור, על אחד
 האמריקאית־ישראלית, החברה הפסדי את
 מיושן ציוד וכן לוין־אפשטיין, שותפת בה

 הרי להפעילו, כדאי ולא הוחלף שטרם
הפסדים. סובלת שהחברה

 החברה בהפסדי החברה של חלקה •
 לירות. מיליון הוא ישראלית האמריקאית

שליש. רק כה עד כוסה מזה
והו גדלה במידה נזקקת החברה •
מאוד. גבוהה בריבית לאשראי לכת
 המפעל של מצבו את לשנות כדי י•

מקיפה. בראורגניזציה צורך יש
מח ומי מה ברור לא אלה. כל לאור

ל עד המנופח בגובה השער את זיקים
נקודות. 77 של תמיהה

ר סו ח  חמור מ
שרדים א □מי ח״ ב

 של המסחריים במרכזים משרדים מחירי
ו אלה בימים שחקים הרקיעו תל־אביב

המטר. לירות 3000 עד הגיעו
ב כבר שולם זה פנטסטי מחיר־שיא

 — האחת עיסקות. בשתי לפחות פועל
 במגדל־ חדרים מספר שקנתה חברה ע״י

 שמכר אוניקו, בנק על־ידי השנייה שלום.
 ויבנה. אחד־העם הרחובות בפינת מגרש

 ומחיר משרדים, בית ייבנה המגרש על
 ממכירת הצפוי הרווח לפי חושב הקרקע

המטר. לירות 3000 של במחיר המשרדים
 אף המחירים כי מוסרים בענף מקורות

 הקפאת העיקרית: הסיבה ויעלו. ימשיכו
 כיום, הממשלה. על־ידי משרדים בניית

 בניין־משר־ רק בתל־אביב ניבנה למעשה,
 המרכזית החברה של זה — אחד דים
אי על־סמך הוא גם כיכר־דיזנגוף, ליד

 אף אין לכך פרט ישנים. בנייה שורי
ש לאחר בעיר, בבנייה משרדים מיבנה

 בנייה אישורי מוציאה אינה העירייה
 גורם זה ולחץ הממשלה. בלחץ חדשים,

 כולל בצפון־העיר, הדירות מחירי להעלאת
רמת-אביב.

נוזיו סגו האוצו
ב הגדול למחנק הסיבות אחת
תשלו הפסקת הוא ביום אשראי

 האוצר על־ידי מוחלטת כמעט מים
וחברותיו.
 לפני כי נושיו לכל הודיע האוצר
ה את יקבלו לא באפריל הראשון

 של הפרעון זמן אם גם להם. מגיע
כן. לפני היה אלה חובות

בכס חמור מחסור :התוצאה
 קכלני-המישנה אצל בעיקר פים,

 מישרד-ה- ״משלתיות, חברות של
ומישרד-חשיכץ. ביטחון

מעו<<ם
 כ־ שהתמנה לוי, אשר (מיל.) תת־אלוף

 אומיטיסו, השעונים הפצת חברת מנכ״ל
 שנתיים במשך כיהן לכן שקודם אחרי

 לגמרי פרש לא קיסריה, שטיחי כמנכ״ל
ניהל. אותה ההברה מהנהלת

 ו־ דרום פיקוד ראש־מטה לשעבר לוי,
 המנהלים מועצת חבר נשאר פזגז, מנכ״ל

קיסריה. שטיחי של

 וסימו את נתן ווסשידו
■שואלי ובנק

 סיכם בהם המרשימים, לסיכומים נוסף
ל ציפתה מאזנו, את כללי בנק השנה

 לאחר נעימה: הפתעה שוהם, דויד מנהלו,
 הסכים בישראל, הבנק פעילות שנות שבע

 להעניק בראשו, העומד רוטשילד, הברון
משפחתו. סמל את לבנק

 — הבנק הישגי של תוצאה הוא האישור
שהגיע במאזן, 310/0 של גידול שעיקרם

רוטשילד בית סמר
יזיק לא יועיל, לא אם

 (רווח ברווחים 807סו״ לירות, מיליון 270ל־
לירות). מיליון 1.8 נטו

 מורכב לבנק שהוענק המשפחה סמל
 נשר באחד רבועים. חמישה ובו מעיגול
 המחזיקה יד בשניים אריה, בשני קיסרי,
 מייסדי לחמשת סמל — חיצים חמישה
 מציג המרכזי הריבוע רוטשילד. שושלת

ה המפורסם, המשפחה סמל המגן, את
רוט בלועזית, או כמגן־אדום, גם ידוע

שילד.

במדינה
ת1נ1אס

ם חי הפר
 צה״ל איפשר קודמת, בהזדמנות

 אזרחי זמטוס-גוסעים
 את לחצות בלתי-מזוהה

אותו הפיל ולא — התעלה
הי לא חסר־המזל הלובי המטוס פרשת

 וחצי כשנה לפני סיני. בשמי יחידה תד!
ש אלא דומה. דרמה התעלה מעל אירעה

 בוראה, בטרגדיה הסתיימה לא היא אז,
הפעם. כמו

 הגיעו כאשר ,1971 בספטמבר זה היה
 בשם יהודי — טייסי־שלום שני לישראל

הש שניהם הודי. וגורו ג׳ייקובסון, ברן
האלו בני בשם קטנה דתית לכת תייכו
 קטן נוסעים במטוס לארץ, באו הם הים.

 המסלול בשליחות־שלום. אפצ׳י, מדגם
 דאז הבערה מוקדי ארבעת את כלל שלהם
הודו־פקיסטאן, סואץ, בלפסט, :בעולם

וויאט-נאם.
ה הרביעי, ביום במידבר. פרחים

 מעל השניים טסו ,1971 באוקטובר שישי
ופר כרוזים להטיל :מטרתם סיני. שמי
טי התעלה. גדות משני החיילים על חים
 משילטו־ אישור לקבל מבלי נערכה סתם
צה״ל. נות

 ההיסטורית הטיסה קורות את
כביט ג׳ייקוכסון לאחרונה סיפר

 בניו־יורק, לאור היוצא הבת, און
:לישראל השבוע ושהגיע
איי־ של המסלול את לקחת לא החלטנו

ל ישר סיני בשמי לטוס אלא נתן, בי
 לנו היתד, הציוד, שאר בין התעלה. עבר

 לא הגורו של לדעתו ופרחים. מצלמה גם
 לצידנו שאלוהים מפני לדאוג, עלינו היה

יבוא. והשלום
 מטוסי- שני לעברנו הוזנקו סיני בשמי

 במכשיר הוראה לנו ונתנו ישראלים קרב
 ה־ לעבר לטוס או — חזרה לחזור הקשר

ש לנו הוסבר קפריסין. לכיוון ים־התיכון
זה. באיזור לטוס אסור

 התקרבנו בינתיים להישמע. סירב הגורו
וא בידיים, לנו נופפו הישראלים לתעלה.

 הטייסים שאחד במכשיר־הקשר שמעתי ני
זרק בתגובה, משוגעים. המילה את אומר

זר־פרחים. לעברו תי
 התקדמנו בינתיים לצלול. התחלנו

 את מאבד שהמטוס הרגשתי לפתע הלאה.
 בטיל. שנפגענו חשבתי תחילה השליטה.

 שה־ כנראה קרה. מה בדיוק יודע אינני
 אלינו שהתקרב המטוס, של הסילוני הדף
 למערבולת־אוויר מסביבנו גרם מדי, יותר

 על השליטה את איבדנו ממנה שכתוצאה
 כמה כעבור מטה. לצלול והתחלנו המטוס
ה לגובה וחזרנו המטוס, התייצב שניות

נורמלי.
או ללוות המשיכו הישראליים הטייסים

יותר. אותנו עצרו ולא תנו,
 כרוזים זרקנו התעלה. שמי מעל הגענו

פרחים. וזרי ולהפסקת־חלוחמה לשלום
 על-ידי נצטייינו התעלה, את כשחצינו

לח שם נלקחנו בקהיר. לנחות המצרים
במצלמה. הפילם את לנו והחרימו קירה,

 תל־אבי־ בחתיכות רק מלא חיה הפילם
ביות.

שק המ
ת ד3מ״ מ׳ ר א ס ס ה

 הממשלה טעויות בג??
 משלמת הקצבים, ש? הצם ו?

 בשר לקילו ל״י 12 עקרת-הבית
שמונה במקום —

 על ברזיל ממשלת הודיעה אלה בימים
 בשר לטונה דולר 200 של מיוחד היטל
המ האמירו בארגנטינה גם ליצוא. קפוא

ש המשלוחים והתוצאה: במקביל, חירים
 לממשלה יעלו חודש בעוד ארצה יגיעו
 שלוש לפני עצמות. כולל הטונה, דולר 1400
 ועוד הטונה, דולר 600 המחיר היה שנים
דולר. 900מ־ פחות שנה לפני

יע הבשר :המחירים האמרת משמעות
ה לירות 5.88 הנמל בשער לממשלה לה

 1.1 של המכס לפני עוד וזאת — קילו
 העמסה של כלליות והוצאות לקילו לירה

והובלה.
 הממשלה מוכרת כיום, נוספת. צרה

 4.85 של במחיר לסיטונאים הבשר את
 תצטרך הממשלה כי מכאן הקילו. לירות
 או — הקפוא הבשר על המכס את לבטל
 לגרום ניכר, בשיעור מחירו אח לייקר

במדד. כללית מחירים להעלאת
)23 בעמוד (החשד




