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ממשיכים מפוקפקים נספים
חייבים. הם שבו המש הקטנת רושו
 יוצרות בישראל גדולות השקעות •

המג צמרת עם הדוקים קשרים במובן
וקש — בארצות״הברית והיהדות בית
 לאיש, מעולם הזיקו לא טובים רים

 חקירה בשעת לעזור לעיתים יבולים
מדי. חמה
ה הפשע עולם ראשי מבין רבים •

חי מביניהם, לא-יחודים גם אמריקאי,
 ישראל של בכנות, נלהבים, תומכים נם

הציוני. והרעיון

 קופת־חורים ־
 בית־חורים תיבנה

בוס■
 בשיתוף הקימה, הכללית קופת-חולים

 שתעניק חדשה חברה סולל״בונה, עם
ב דורש, לכל פרטיים בריאות שירותי
החופשי. השוק מחירי

החד החברה רכשה התחלתי, כשלב
 מדיקל בחברת הבעלות מחצית את שה

קבו על־ידי הוקמה מדיקל־סנטר שנטר.
 המיוצגת מדרום־אמריקה, רופאים צת

 אהרון. רוברטו עורך־הדין על־ידי בארץ
 בית־ הקמת :בארץ הראשונה פעולתה

צפו התוף כביש על מודרני פרטי חולים
תל־ברוד. לצומת בשמוך מתל־אביב, נית

 מיליון שנטר מדיקל השקיעה כה, עד
הדו 27 בין השטח ברכישת דולר וחצי

בכש מחשור בגלל השלד. ובהקמת נם,
הי עם עתה, הבנייה. הופסקה פים,
ב המשופע החדש, השותף של כנסו

בקצב. התוכנית תתקדם כספים,
 לכל פתוח יהיה החדש בית־החולים

 את לשלם לעצמו להרשות שיוכל מי
 ל־ שייהפך להניח וסביר בו, המחירים

מכף. כתוצאה לעשירים, בית־חולים

רווחי
,,,.תמנע
ובתה

 סיים כבלי־ציון הבבלים ייצור מיפעל
 לירות מיליון בשלישה 1972 שנת את

נקי. רווח
 תמנע מיפעל על-ידי נרכש כבלי־ציון

 וחצי שנח לפני לירות מיליון בשלושה
מצ נטו רווח כבלי־ציון יצר מאז, בלבד.

 לירות. מיליון 4.5 המיפעל של טבר
משמו ליותר מגיע כיום המאזני ושוויו

לירות. מיליון נח
 כבלי־ציון :יותר ורודה אף התחזית

 חברה עם ידע השכם על לחתום עומד
 שכיום כבלים, סוגי לייצור אירופאית

מחו״ל. מיובאים עדיין
ה מפעלי כבלי־ציון, של האם חברת

 מיליון 20 השנה ירוויחו תמנע, נחושת
ב הנחושת מחירי עליית בגלל לירות,
עולם.

!דרה ■.*וזד תמסח
2ב־<-/* 0

 קיבוץ של גמל אבני־המשחזת מיפעל
 20ב־ 1972ב־ תפוקתו את תגדיל שריד
 ל״י, מיליון שני של למחזור תגיע אחוז,

 מקווה 1973ב־ יצוא. ל״י אלף 120 מזה
ל״י. מיליון חצי של ליצוא להגיע המפעל

ממנ שליש שריד קיבוץ מכר לאחרונה
 המחסור :הסיבה גזית. לקיבוץ המפעל יות

 על להתבסס ואי־הרצון בשריד, בכוח־אדם
 יתאפשר החדשה השותפות שכירה. עבודה
למפעל. מגזית חברים הכנסת

קומנד״ ״סברה פירטו מתוך ותמונה
משתלם כעסק —

 המיסחר למישרד שהוגשה הבקשה,
הנ :וכשרה רישמית היתה והתעשייה,

 ארצות- של התובלה עובדי אירגון הלת
 דולר אלף 700 להשקיע ביקשה הברית

 את אישר מסו״ת בארץ. סרט בעשיית
קו החל קומנד, סברה והסרט, הבקשה,

שיג סרט״פעולה זהו וגידים. עור רם
מעלה-העקרבים. רצח פרשת הודות רתי,

 והסרט הכשרה הבקשה שמאחורי אלא
 בשרים, פחות צללים הסתתרו חתמים

:תמימים פחות
 בארצות־חברית התובלה עובדי אירגון

 לא מאוד אסוציאציות המעורר גוף הינו
 הבל-יבול הבוס ארץ. באותה נעימות

 ידוע שם הינו הופה, ג׳ימי האירגון, של
ה קנדי רוברט שימש באשר לשימצה.

 פתח ארה״ב, של בתובע־הבללי מנוח
סינ לבין הופה בין הקשרים בחקירת

ב השתמש חופה כי גילה הפשע, דיקט
עס למימון האירגון של הפנסיה קרנות

הפשע. עולם ראשי של קים
ב בלתי-חוקי בשימוש הואשם הופה

 רבות, מאסר לשנות נידון הקרנות, כספי
מכבר. לא שוחרר

 באיר־ לשלוט המשיך בכלא גם אולם
כמלך. הסורגים בין חי גונו,

סי למרות :הבלתי-נמנעת המסקנה
 קיים מישראל, לנסקי מאיר של לוקו
 הפשע ראשי שגילו שהעניין רציני חשש

 נמוג לא — בישראל האמריקאי המאורגן
לארץ. בספים להזרים ממשיכים והם

 השימוש בדבר גם חקירה החלה פה
ל גם התקרבה החקירה אלה. בכספים

 תחל מצידו — והוא — פולר של בנק
 במי״ יהודיים למוסדות לפתע מתקרב

 לקק״ל, דולר אלף 25 תרם הוא :אמי
 פנחס שר-האוצר במיאמי ביקר וכאשר

ארובה. לשיחה פולר עימו נפגש ספיר
 עם התקשר הוא ארצה, פולר כשהגיע

 במלון לגור עבר בן־עמי, עובד ידידו,
מת הוא כיום, בנתניה. העונות ארבע

הדיור. בתחום בארץ להשקיע כונן
 בי קובע האפ.בי.איי. של מיוחד דו״ח

 בפשע הקשור לאיש״כספים נחשב פולר
 צינור״ שימש כי חשוד הוא המאורגן.

 המאורגן הפשע עולם רווחי של הברחה
 בשווייץ. והשקעות לחילופין הבנק אל

 זיגל- בנימיו לנסקי, במאיר קשור הוא
 כחן, סם הופה, ג׳ימי ווילר, בן באום,

 — ריינר וגרשון לוינסון אד פולמאן, ג׳ון
המאורגן. בפשע כקשורים ידועים כולם

ה הפשע עולם כל־בך מתעניין מדוע
!בישראל בהשקעות אמריקאי

:סיבות במה לבך יש
 מארצות״הברית עדותם בהרחיקם 0
המפוק הכספים בעלי מצליחים גופא,
 מס-החכנסה שילטונות על להערים פקים

 להצהיר לדוגמה, במו קלות. בייתר שם
 — הנבונה מזו יותר גדולה השקעה על

 גורם כן שחור. בסף להלבין כך ועל־ידי
להג או הרווח, להקטנת ההשקעה ניפוח
שפי- דבר ־— רשמי באופן ההפסד, דלת

שנו יפן במספנות חמור מ

לישראל לזרום

במס חדשות ספינות הזמנת של מוחלטת כמעט להפסקה גרם בעולם המטבע משבר
יפאן. פנות

 על אלה מספנות חתמו לאחרונה, עצמן: המספנות ביוזמת באה ההזמנות הפסקת
 דולר. מיליארד 3.8 של כולל בשווי מיכליוודענק, בעיקר ספינות, 225 לבניית חוזים
 המספנות של הייצור שהוצאות לכך גרמה לדולר, ביחס היפאני היאן ערך עליית אולם

שי בגלל המספנות, הפסדי קבועה. נשארה בדולרים, התמורה, בעוד עלו, היפאנים
דולר. מיליון 800ב־ מוערכים אלה, נויים

 הז־ו קבלת הקפיאו ,20ס!ס/ של בשיעור היאן לייסוף המצפים היפאנים, התוצאה:
חדשות. מנות

 הצפת היא באירופה, יחסיות, והוזלות, ביפאן הייצור מייקור מיידית תוצאה
 למרות באירופה, להתחרות כדי אוניות. לבניית בהזמנות המערבית באירופה המספנות

 סופר־ענק, מיכליות בבניית להתרכז היפניות המספנות מתכוונות המטבע, זעזועי
 אירופה מספנות טבעי. גז להובלת משוכללות אוניות וכן מעמם, טון מיליון חצי בנות

כאלו. אוניות לבנות מסוגלות לא יותר, והישנות הוותיקות
 בונים בברזיל העולם. של אחרים בחלקים מספנות הקמת היפנים: של נוסף צעד

מס מקים היטאשי קונצרן יפנית־ברזילית. בשותפות שתפעל מספנת-ענק, היפנים כיום
 הפרסי במפרץ בחריין באיי וגם במאלזיה, מספנה מקים סומיטומו קונצרן בסינגפור, פנה

ליסנאב. הפורטוגזית והחברה קאוסאקי היפנית החברה של בשותפות ענקית, מספנה נבנית

כעולם ביותר הגדולה הספינה - טוקיו״ ״גלובטיק המיבלית
ממותות הולידה התחרות

יד) מושיט (מימין, היפה ג׳ימי
— הציונות

 אירגונו של ההשקעה אושרה כאשר
 ה- ארצה הגיע ישראלי, כסרט הופה של

נצי שני ועימו רסקין, רוברט מפיק,
הו של מחברות־ההשקעה אחת של גים
 דה-לה- וגאי טורזנסקי ניק — פה

 סיפרו בסרט שעבדו הישראלים גיופפה.
 איב- לא שלמשקיעים לבל חיה ברור כי

 בהוצאות. לחסוך או להפסיד היה פת
ב הסרט את לעשות היה ניתן לדבריהם,

ההשקעה. מחצית
 מגאי הכל פחדו כיצד סיפרו גם הם

דה־לה״גיופפה.
 היחידי הקשר אינה בסרט ההשקעה

לישראל. הופה ג׳ימי של
הו של שותף ארצה עלה כשנה לפני

 ממיאמי. פולר לו בשם אחד פה
 עובד של אישי ידיד לדבריו, הוא, פולר

נתניה. עיריית ראש בן־עמי,
 במרס שהאשים המושבעים בית״דין

 בעבי- ואחרים לנסקי מאיר את 1972
 רווחי-הימו- בהעלמת הקשורות מס רות
 — בלאס־וגאס פלאמינגו במלון רים

 — עכשיו לדין עומד הוא עליה האשמה
 יחד הנאשמים בין פולר לו את גם בלל
 כספי בי קבע בתב־האישום לנסקי. עם

 היה שפולר בנק דרך הועברו ההימורים
שווייצי. לבנק וממנו — נשיאו

 ,1957 בשנת לראשונה התפרסם פולר
 נאשיונאל מיאמי בנק על השתלט כאשר
 הפנסיה מקרנות שקיבל כספים בעזרת

הו- של הרשעתו לאחר הופה. ג׳ימי של


