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לר הודיע התעשייה" לפיתוח ״הבנק
 דחיית על האוצר של ניירות״הערך שות

 לירות, מיליון 15 של אמיסיה הנפקת
 בגלל באה הדחייה זה. לחודש שנועדה
 הפרטים כל את למטור הרשות דרישת

לק שהיתה המניות רכישת עיסקת על
 ולבנקים לממשלה בבנק, רוטברג בוצת

פרטיים.

דינשטיץ יו״ר
כבולות ידיים

 לפני הגיש התעשייה״ לפיתוח ״הבנק
 לניירות-חערך הרשות לפקידי שבועיים

ה האמיסיה על המודיע התשקיף, את
 הבנק חייב החוק לפי הצפוייה. חדשה
שי על הפרטים כל את בתשקיף לגלות
וה שלו בעלי״המניות בהרכב שחלו נויים

מנהלים.
מו התשקיף כי מצאו, פקידי״הרשות

 קבוצת מטעם חילופי״מנהלים על סר
 מחצית ממכירת כתוצאה בבנק, רוטברג
 על דיווח כל אין אולם הקבוצה, מניות

הר הרשות פקידי עצמן. המניות מכירת
 את התעשייה" לפיתוח ״הבנק לנציגי או

נחש שבו ),1918( ״העולם־הזה״ גיליון
וביק הכלכלי, במדור המכר עיסקת פה
 יו״ר מדוייק. הדיווח האם לדעת שו

לה סירב דינשטיין, צבי ד״ר הבנק,
התשקיף. הגשת דחיית על והודיע שיב,

 כיוון זו, בעיסקה הסתבכה הממשלה
 אישור את לקבל עליה היה החוק שלפי

קבו מניות לרכישת הכלכליים השרים
 התעשייה״. לפיתוח ב״בנק רוטברג צת

 חושש והוא זאת, עשה לא האוצר אולם
 את קנה הוא כי בתשקיף עתה לגלות

 לאחר- אותן ומכר גבוה, במחיר המניות
יותר. נמוך במחיר פרטיים לגורמים מכן

 את לחלץ כדי זו עיסקה עשה האוצר
 ממצוקה ישראל ומשקיעי רוטברג סם

תו משלמ-המיסים. חשבון על כספית,
 של בסופו הרוויחו זאת לעיסקה דות
 בויאר, לו ושותפו רוטברג, סם דבר

ממשלת״ישראל. חשבון על דולר מיליון

מ״כימאחיר־ חלק תרכוש כנף״
ד ״כנף״, התעופה חברת מנהל  דו

לרכי שקט משא״ומתן מנהל בורוביא/
 האווירית בחברת״הריסוס חלק שת

 ״כימאוויר״ על הבעלות ״כימאוויר״.
 ״כנף״ ההתיישבותית. התנועה בידי היא

וב ״ארקיע״, לחברת במחציתה שייכת
פרטיים. בעלי-מניות לקבוצת מחציתה
מטו מיספר כיום מפעילה כבר ״כנף״

 אזרחיות, בהובלות ״כימאוויר״, של סים
 התעופה בתחום השלטת למעשה והיא

 אלה בימים קלים. מטוסים של האזרחית
נו מטוסי-נוסעים שלושה ״כנף״ רכשה
 להגיע העומדים ״איירלנדר״, מדגם ספים

ארצה.
 תהיה ב״כימאוויר״, חלק רכישת עם

 הריסוסים בתחום גם אחיזה ל״כנף״
 ל״כימאוויר״, פרט פועלות, בו הריווחי,

״מרום". הפרטית החברה רק
בורוביץ מנכ״ד
אוויר עסקי

מבה תאילנד
מציע אריק

ישראל את
 באורח נפגע ישראל של הלבידים יצוא

בסחו האנגלי השוק הצפת על־ידי חמור
מ בעיקר הרחוק, המיזרח מן זולה רה

 היצוא להקטנת גרמה ההצפה תאילנד.
ב לבידים מוכרים התאילנדים .907ג־־

מחי לעומת הקוב, דולר 140ב־ אנגליה
 המחיר הקוב. דולר 380 שהם ישראל רי

 לאחר זה׳ מחודש החל הוזל התאילנדי
לערך. דולר 250ב- קוב מכרו שעד-כה

באי הוא ישראל של היחידי היתרון
מתוצר הלבידים של יותר הגבוהה כות
התאילנדית. האיכות לעומת תה,

בתקציב קיצוץ

הבטחו!
 ל- המשותפת ועדת־המישנה יושב-ראש

 ולוועדת״החוץ הכנסת של וועדת־הכספים
 תבע שרו!/ אריאל ח״כ והביטחון,

 300ב- צה״ל של הבינוי תקציב את לקצץ
לירות. מיליון
 נחוץ לא כי בוועדה, אמר שרון ח״כ
 והגיע במעונות-פאר, יגורו צח״ל שקציני

 ישנו בחם לזמנים יחזור שצה״ל הזמן
באוהלים. חייליו

ס אריאל■  מקי
ת לו ר־ווי פ ב

 לשעבר, המדינה הכנסות על הממונה
 היוזמת קבוצה הקים אריאלי, אל

 מאיר- כפר-הנוער ליד כפר-ווילות בניית
הכרמל. שבהרי שפייה

מקר ממינהל קיבלה אריאלי קבוצת
 היא ועתה שיטחי-קרקע, ישראל קעי

 מאיר- של בשטחים להחליפם מציעה
 מכפר-הנוער שתקבל שטחים על שפייה.
יקרה. שכונת-ווילות תקים

 היתרות ונינוביץ:
מיליארד 2.3

 וגינוביץ׳, יהושוע שר-האוצר
 הכנסת של ועדת־הכספים בישיבת יצא

 ישראל, בנק על ביותר חריפה בהתקפה
 מטבע- ביתרות הירידה על ופירסומיו

הנ כי קבע רבינוביץ המדינה. של החוץ
 נכונים, אינם ישראל בנק שהפיץ תונים

פניקה. ויוצרים
 המטבע יתרות כי הודיע ישראל בנק

 דולר, מיליארד 1.2ל- הגיעו המדינה של
יבוא. חודשי כשני רק המכסה סכום

 ועדת־חכספים לחברי אמר רבינוביץ׳
 יש ישראל בנק נקב בו לסכום נוסף כי

 של שוטף בחשבון דולר מיליון 300 עוד
 עוד בחשבון להביא יש כן הכללי. החשב

 תושבי של בחשבונות דולר מיליון 800
 ארון לזמן פיקדונות וכן (פת״ח), חוץ

 בשלוש קטנו לא אלה חשבונות (פז״ק).
ו רבינוביץ', טען האחרונות, המילחמות

 ממלאי־המטבע כחלק לראותם יש לכן
המדינה. של

תזחש ההסתדרות
תוספת־יוקו 3070

 לדרוש מתכוננת הכללית ההסתדרות
 החל ,307־ של תוספת״יוקר האוצר מן

ההס כלכלני לדעת אוקטובר. מחודש
התייק על החישובים מראים תדרות,

 הכלכלנים עכשיו. כבר כזה בשיעור רות
 ההסתדרות תסכים אם גם כי סבורים,
 אין הרי ינואר, עד התשלום לדחיית

 מתוספת־יוקר מנוס יהיה לא כי ספק
 תוספת־יוקר לפחות. 307־ של בשיעור

 207־ של לתוספת-היוקר נוסף היא זו
השנה. יולי מחודש הניתנת

משד מזכ״ל
ריק תיק

במדינה
עיריות

הבכורה על המאבד,
 דכין צ'יצ' בין המאבד!

רישיוגות• ע? גריפד יכאד
 הוא הכגייה,

עיקרון עד מאכר!
 בין עוזו! בכל !מתנהלת סמוייה מילחמד,

 היריבים תל־אביב. עיריית הנהלת חברי
 ר להט׳ )׳(״צ׳יצ״ שלמה ראש־העירייה הם

 מי המטרה: גריפל. יגאל ממלא־מקומו
 של רישיונות־הבינוי הוצאת בתחום ישלוט

תל־אביב.
 להנהלת חברים וצ׳יצ׳ שגריפל למרות

 בא־ הוא שגריפל העובדה הרי עיר, אותה
 להציג אותו ממריצה החרות, תנועת כוח
 ועדת ראש יושב החוק, לפי תביעותיו. את

 ה־ ראש הוא הסופי, בדרג העיר, בניין
עיריקז.

 העיריות לפקודת תיקון הוצא לאחרונה
סמכו ניתנות לפיו והבנייה, התיכנון וחוק
 ■ראש ׳כיושב העיר, לראש גירחבות יות

ל העיר, למהנדס או העיר! בניין ועדת

גריפד עסקן
? הרשיון את יתן נוי

 את להביא מבלי בנייה רישיוגות הוציא
 זאת, הוועדה. מליאת לאישור הנושאים

 בחוק. מהמותר חורג אינו הרישיון כאשר
ב הדיונים את לזרז היא התיקון מטרת
ערים. בניין וועדות

 בין בהסכם נקבע תל־אביב׳ בעיריית
 בניין ועדת נושא כי לליברלים, חרות
 חותר גריפל גריפל. בידי נתון יהיה ערים
 בכל והמביא המוציא הוא יהיה בו למצב

 פור־ שמבחינה כיוון כיום, הבנייה. שאלות
 יושב־ראש עדיין הוא ראש־העיר ■מלית

 קודם־כל לבוא היזמים נוהגים הוועדה,
 לגשת אחר-כך ורק צ'יצ/ עם עניין לסכם

גריפל. יגאל אל
 המוסמך יהיה הוא כי תובע גריפל והנה,
 בחוק לתיקון בהתאם רישיונות להוציא

 כי קובע והחוק לעשות, מה אך האחרון.
מוס יהיו העיר מהנדס או העיר ראש רק

לכך? מכים
 לשר- יפנה כי לגריפל הבטיח צ'יצ'
 גם שיאפשר תיקון להכניס בבקשה, הפנים

 רישיונות להוציא העיר ראש לממלא־מקום
בנייה.

 יושב- !תפקיד את גם דורש גריפל אולם
 שנמסר ■תפקיד לבינוי, ועדת־המישנה ראש

 אוניקובסקי. פרץ ל״ע׳ לנציג צ׳יצ׳ על-ידי
 קופחו הם כי טוענים, חרות נציגי אך

 סיעת לעומת בעירייה תפקידים בחלוקת
לה. מהמגיע יותר שקיבלה ל״ע,

 ה- נציגי מצטרפים חרות של זו לתלונה
 השפעת את להחליש המבקשים מפד״ל,

 הסרטים הצגת בנושא ובחרו בהנהלה, ל״ע
 למילחמה נוח כשדה־קרב בלילות־שבת

ל״ע. נגד
 הליברלים כי טוענות, גם־יחד הסיעות כל

 המקורי שההסכם שזח! מחרות, יותר קיבלו
והליבר חרות היינו, חלוקת־תאומים. גדם
דבר. אותו המקבלים כתאומים יהיו לים

 צ׳יצ/ כשל סמכויות עתה תובע גריפל
 כי משיב, צ׳יצ׳ אולם תאומו. הוא שהרי

 הליברלים, של ולא כולה גח״ל נציג הוא
ה בחשבון כפרט אותו להביא אין ולכן

הכוללים. הסכמים


