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 בה להטו מינכן, את שעטף השלג ■למרות
 חברת במישרדי מכשיר־ד,טלפון הרוחות.

 לא דומברגר, ליוסף השייכת ג., ב. א.
 הטלקס מכשיר העולם. לרחבי מחיוגים חדל

 לרחבי ושידר ללא־הרף, ׳תיקתק שבמישרד
 הגרמנים :אחת שמשמעותה הודעה העולם
 דה־ אדמונד הברון נגד לקרב יוצאים

רוטשילד.
 קבו־ :חד־משמעית היתה ההודעה לשון

 המונים אייזנברג, שאול עם יחד צת-ריגר,
 שבמועצת- 15וד מתוך חברים חמישה יחד

 מנצלים לישראל, החברה של המנהלים
 של כינוס וקובעים החברה בתקנון סעיף

 23ה־ בשבוע, השני ליום מועצת־ד,מנהלים
בדצמבר.
 בקשות, שמיספר לאחר נשלח הטלקס

ה מועצת־המנהלים, ליושב־ראש שהופנו
המוע את לכנס דד,-רוטשילד, אדמונד ברון
 מנצלת קבוצת־ריגר כלל. נענו לא צה,

 לשליש המאפשר החברה, בתקנון סעיף
 המועצה את לכנס מועצת-ד,מנהלים מחברי

דרישתם. לפי
 בדעתם איתנים הברון נגד המרד יוזמי

מש של מיספר בכל המועצה את לכנס
 נוספים נציגים שני כי ומקווים תתפים,
 עם יחד רוב, להם יהיה ואז אליהם, יצטרפו

רוטברג. סם
 אסיפה גינוס דורשים גם הם לכך, נוסף
לשנות במגמה בעלי-המניות, של כללית

הגרמנים.בער וסם
דתם ננוס נאשר

את ׳וסם פ שרוטשילד
נסיחתים הביקורת דרח

למנהלים שמסרו לטי
הנוכחית. מועצת־המנהלים חברי הרכב את

 ממחצית יותר שהשקיעו הגרמנים, לדעת
 במועצת- להם ויש לישראל החברה הון

 את להתאים יש אחוזים, 25 רק המנהלים
 כיום שהושקעה. ההון לכמות בה הנציגות

 ארבעה שהשקיע למי אחד קול יש
 ודבר דולר, אלף 100 או דולר מיליון

לדעתם. צודק, אינו זה
 לנקודת־הרתי- הגיע הגרמנים של זעמם

 לפיר- מסר הברון כי להם, נודע כאשר חה
 מבקר של הדין־וחשבון את בעיתונות סוס

 בניגוד היד, זה מעשה לישראל. החברה
האח בישיבה מועצת־ד,מנהלים להחלטת

 כי סוכם שם חודש. לפני בישראל, רונה
 מועצת־המנהלים לחברי יחולק הדין־וחשבון

 אחרת. בדרך ולא שלהם, הבאה בישיבה
 קודם עוד לעיתונות נמסר הדו״ח והנה,

המנהלים. לידי שהגיע
 ניהולה לדרך אולי, ביותר, הכנה התגובה

 המישנה על־ידי ניתנה לישראל, החברה של
 הורסט קבוצת־ריגר, של למנהל-הכללי

 לשבת מוכן ״אינני עימי: בשיחה ראהה,
 שיש קבוצה על אחראי אני נ בגן־ילדים

 ועלי מארק, מיליארד 1.6 של השקעות לה
 נתקלתי טרם חברות. 100מ־ יותר לנהל

ליש החברה בעניין כמו כזו בהתנהגות
ראל.״

 הדיו־ לרגוז. טובות סיבות יש לראהה
 ועובדות פרטים פירסם צי״ס של וחשבון

 קשיים לקבוצת־ריגר לגרום כדי בהם שיש
בגרמניה. רבים

 בגרמניה, האוצר ראשי עם בשיחות
 של המנהל-הכללי קוק, ד״ר עם ובעיקר
 לי התברר כולה, בגרמניה המדינה הכנסות

המ הכספים־ד,סיבוביים לפרשת נוסף כי
 נוסף חמור דבר צי״ס בדו״ח יש פורסמים,

 ממשלת כי מסתבר קבוצת־ריגר. לגבי
 להשקיע ריגר קבוצת על אסרה גרמניה

 מספר צי״ס דו״ח אך בצי״ם. כספיה את
 קבוצת- של כספים בחברה הושקעו כיצד
ריגר.

יתעו ״אם :ראהה הורסט כד על הגיב
 לנו תהיד. מכך, כתוצאה קשיים כאן ררו

 בסכומי- תביעות כמה להגיש טובה סיבה
 אנו נכונים, אינם הדו״ח דברי אם ענק.

גם ■ואולי חד־משמעית, הכחשה נדרוש

■2141 .............. ..........

לישראל ,׳החברה

ראהה הורסט מנהר
!״כזו בהתנהגות נתקלתי ״סרס

 אותנו. רימו אז צודק, הדו״ח אם פיצוי.
 לישראל, החברה עם ברור חוזה לנו יש
 כספינו. את להשקיע מותר היכן נקבע ובו

 על־ידי חתומים מאזנים הזמן כל קיבלנו
 כי פעם אף רמזו לא והם רואי־חשבון,

 רימו כולם אם לצי״ס. הלכו שלנו כספים
 כבדים.״ פיצויים נדרוש אותנו,

הגרמ הקבוצה של החריפות התגובות
 בהשקעת צורך היה למדי. מובנות נית

 כדי ,1970 בשנת ביותר, רבים מאמצים
 מקום — בישראל להשקיע גרמנים לשכנע

 ויאט-נאם כמו בערד בטוח להם שניראה
 קבו- העבירה זאת למרות הקרבות. בשיא

 50מ־ למעלה כה עד לישראל צת־ריגר
 הבודדת ההשקעה שהוא סכום דולר, מיליון

היום. עד בישראל זרים של ביותר הגדולה

ח —....... א ■׳■׳ י מ

ב ■גאל י ב פרנקפורט , ל

 המשקיעים של מריבות בגלל והנח,
 תככים בצירוף לישראל, בחברה האחרים

 בישראל, הפנימית בפוליטיקה הקשורים
 לקבוצת- לגרום העלולים דברים התפרסמו

עצום. נזק ריגר
 הדין- של שימעו כי סיפר ראהה הורסט

 לעיתונות כבר הגיע צי״ם של ■וחשבון
 בבקשת קבוצודריגר אל שפנתה המקומית,

 לעיתונים, מיברקים שלחה הקבוצה תגובה.
 וכי נכון, אינו צי״ם דו״ח כי הודיעה ובהם
 אלה דברים שיפרסם עיתון כל תתבע היא
הוצאת־דיבה. על

 אם־כי הפירסום, נמנע הנוכחי בשלב
 וביקשו התעוררו, כבר המס שילטונות

ב מעוררי-ד,וויכוחים הדו״חות את לקבל

 ברגע כי להם, הבטיח ראהה ישראל.
 לשיל־ גם העתק ישלח יקבלם, שהוא-עצמו

ה שהדו״חות למרות שכן, המם. טונות
 הם בישראל, העיתונים בכל פורסמו שונים

!לבעלי־ד,מניות נמסרו טרם
 למאבק לצאת קבוצת־ריגר של החלטתה

 ללא הושגה לא בחברה הניהול שיטות על
 של החברה עם יחד קבוצת־ריגר, לבטים.

 דה־ אדמונד הברון ועם דומברגר יוסף
 גדול בפרוייקט־בנייה שותפים רוטשילד
 ינקום הברון כי חששות היו במונאקו.
 נגדו ייצאו אם זה, בפרוייקט בגרמנים
ב האחרונות ההתפתחויות אולם בישראל.

ברירה. להם הותירו לא לישראל חברה
 מעמדו יהיה המרכזיים הנושאים אחד

 הכללי כמנהלה שנבחר גלעד, ישראל של
לישראל. החברה של

 הברון דרש גלעד, נבחר שבה בישיבה
 שנים לשלוש יהיה המינוי כי רוטשילד

 תוקף, בכל לכך התנגדו הגרמנים לפחות.
 להיות הצריכה פשרה על הוסכם ולבסוף
בפרוטוקול. רשומה

 למנות צריד כי סבור ראהר, הורסט
 שהיא כיוון אחד, מנהל־כללי עוד לחברה
אחד. לאדם מדי גדולה

 ישראל אם היא, שאלת־המפתח אולם
ל מועצת־המנהלים. חבר גם הוא גלעד

 במועצת- שכן מכרעת, חשיבות זו שאלה
צור מיכאל כולל חברים, 16 היו המנהלים

אינו הדרת ״אם
פיצויים נדרוש נכון,

נכון הדרח ואם
שרימו בדור הרי
ר מסקנות ונסיק אותנו

מנד,ל לתפקיד הכללית באסיפה שנבחר
מועצת־המנהלים. וחבר כללי

 המנהל- לתפקיד רק נבחר גלעד ישראל
בעלי של כללית אסיפה שרק כיוון הכללי,
 למועצת־ חברים לבחור יכולה ה,מניות

זומנה. לא כזו ואסיפה המנהלים,
 במועצת- חברים 15 רק עתה שיש מכאן

 ועימם נציגים, ארבעה לגרמנים המנהלים.
 — רוטברג וסם אייזנברג שאול גם הולכים

 אליהם שיצטרפו די .15,־ד מתוך שישה יחד
 רוטשילד, הברון נגד נציגים שני עוד

רוב. להם ויהיה
 בעין, כבר קיימים כאלה נציגים שני

 חברת־ד,עובדים נציג כנראה יהיו והם
 הקנדית הקבוצה ונציג אבניאון, איתן

 רוטשילד הברון אם אולם קריגר. הארווי
מועצת-ד,מנה חבר גם הוא גלעד כי יטען
 שמונה רק ותומכיהם לגרמנים יהיו לים,

 על־ידי מונה גלעד כי ,16 מתוך קולות
בו. ויתמוך הברון

 גורלית, הכרעה ימי יהיו הבאים הימים
 קוג- הקמת גם פירושה הברון הדחת שכן

 רוזנ־ טיבור של הבנק של נושים סורציום
 רוזנבאום ניטרול תוך הבנק והצלת באום,
השפעה. מכל עצמו

ה ראשי הסכימו האחרונים בשבועיים
 המימון את לתת הסה של המחוזי בנק

 הוואדוציות. והחברות הבנק להצלת הדרוש
 אי־הקמת הוא ההצלה את המעכב הגורם

 לדחיית שיסכים נושים, של קונסורציום
החובות. פירעון

 כד, שעד כיוון קם, לא הקונסורציום
רוט הברון היינו לישראל, החברה סירבה
 נקט הברון לקונסורציום. להצטרף שילד,

 למיכתבים תשובה אי-מתן של טאקטיקה
מגע. מכל מתחמק והוא — וטלפונים
 ההכרעה ליפול צריכה היתה השבוע

 יינצל ואם לישראל, החברה את ינהל מי
 הוואדוציות החברות רוזנבאום, שיל הבנק

 ההכרעה בו. הישראליות ההשקעות וכל
קול. של חודו על תושג

 ביום העימות של המועד שהתקרב ׳ככל
 הקדחתניים המאמצים גברו השבוע, ב׳

 לגבי הישיבה. את ולדחות אותו למנוע
העי המשימה היתד, זאת ישראל, ממשלת

קרית.

תמרורים
. ה ק נ ע ו  אמרי־ במלון חגיגי בטכס ה

 טלוויזיה כוכבי בהשתתפות בנידיורק קנה
 הפסטיבל במיסגרת ארד מדליית וקולנוע,

 בטלוויזיה פירסום לסירטוני הבינלאומי
 של כל־בו לסירטון־הפירסום ובקולנוע,

 אילן של בבימויו בנק־לאומי־לישראל,
 של הפירסום מישרד ובהפקת אלדד

 אלמגור. דן לש תמליל לפי טל, אליהו
 השתתפו שנים, 17 מזה הנערך בפסטיבל,

 הדרכה ותעודה, פירסום סירטי אלפיים
 אירופה, אמריקה, מדינות 28מ־ ותעשייה

ואוסטרליה. יפן
. ר ח ב ב המפרסמים איגוד כיו״ר נ

 גאון (״בני״) בנימין של במקומו ישראל,
ו ושירותים שיווק תדיראן מנכ״ל שהיד,

להש יציאתו בגלל היו״ר מתפקיד התפטר
 מנכ״ל אזרחי, איתן בחו״ל, תלמות
 הנהלת כחבר כה עד שכיהן יצהר מיפעל
 העיתונות ועדת ויו״ר המפרסמים איגוד

 מיכאל נבחר מעמד באותו האיגוד. של
היו״ר. כסגן שטראוס
ר ח ב  עיתונאי תא יו״ר לתפקיד ♦ נ

 משה מעריב, של הספורט סופר הספורט,
.41,־ד יום־הולדתו את השבוע החוגג לדר,

. ג ו ח  שחקנית של 80,־ד יום־ד,ולדתה נ
כרנשטיין־בהן, מרים הקאמרי תיאטרון
 לראשונה הופיעה ,1921ב־ לישראל שעלתה

 בבית־הבו־ נורה בתפקיד בארץ הבמה על
הופי הדרמאתי, בתיאטרון איבסן של ■בות
 תפקידים, במאות פעמים אלפי מאז עה

 ופיר- בערבי־קריאה הופיעה מחזות, ביימה
שכתבה. ספרים סמר,

. ד ל ו  במיאמי, הר־סיני בבית־ד,חולים נ
 דליה הישראלית לשחקנית פלורידה,

 ריט־ פיטר העסקים איש ולבעלה, לכיא
מ בן לדליה אלכסנדר, :בן ,מאסטר,

בךהשבע. ראובן הקודמים: נישואיה
. ר ט פ לי ,23 בגיל בירושלים, נ בי  צ

 זאב לשעבר שר־ד,שיכון של בנו שרןל,
 החימוש, בחיל כקצין בצה״ל שירת שרף.
 בפקולטה הנדסה לימודי שהשלים לאחר

 העתודה במיסגרת בטכניון וניהול לתעשייה
 מיספר חודשים לפני נשא האקדמאית,

 כחודש לפני חלה לאה, חברתו את לאשה
נפטר. ממנה אנושה במחלה

. ר ט פ גלזנקירכן, הגרמנית בעיר נ
 שנחשב מי ,68 בגיל בצעירותו, שיחק בה

 הזמנים, בכל גרמניה כדורגלני לגדול
 גרמניה את שייצג צאפאן, פראנץ

 —1929 בשנים בינלאומיים מישחקים 34ב־
 הגרמנית הניבחרת כקפטיין שימש ,1939
 הגביע במישחקי השחקנים ממצטייני והיה

בצרפת. 1938וב־ באיטליה 1934ב־ העולמי
. ר ט פ  המלחין ,83 בגיל בתל־אביב, נ

 בברלין, שנולד שטיינברג, אריך־ולטר
 27 בגיל החל בגרמניה, מישפטים למד

 היה ,1931ב־ לארץ עלה מוסיקה, להלחין
הישרא הפילהרמונית התיזמורת ממייסדי

ב ופעם אנגל בפרס פעמיים זכה לית,
מוסיקאליות יצירות כתב אקו״ס, פרס

שטיינברג
המייסדים מן

 מטעם הקרן־הקיימת במגילת זכה רבות,
 80ה־ ביום־ד,ולדתו קיבל תל-אביב, עיריית

 מיסדר אות בישראל גרמניה משגרירות
 לכתוב שסיים לאחר שבועיים נפטר הערכה,

פאציפיקיה. האופרה את
ה ר ט פ  טוניקה מסרטן, בלונדון, • נ

 למען עיתונים שהוציאה מי ),48( מדיקם
 המאבק בימי בלונדון העיברית המחתרת

 במיל- לארץ באה הבריטי, השילטון נגד
 שבא לקצין־מח״ל נישאה ,חמת־ה,עצמאות

 גוש־חלב, כובש מדיקס, סטנלי מקניה,
 בן- אריה בגין, מנחם של ידידתם היתד,

המדינה. ממנהיגי ורבים אליעזר
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