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תמרורים

בן־גוריון ועל□ באמריקה י
הלהיט הגדול והמוצלח גיוונר של
,.החברה הממשלתית למדליות ומטב
עות״ ומנהלה יצחק אגני ,הוא מט•
בע״הזהב ״דוד בן-גוריון.״
בשנתיים האחרונות גרמה עליית מחי 
רי הזהב בעולם גם להעלאה עצומה
במחירי בל מטבעות הזהב ,ובל מי שקנה
מטבעות בזמן אצל החברה הממשלתית,

רישמית ,יכול כל מנוי לקנות רק מט
בע אחת .אבל במשך השנים נוצרו יח
סים טובים בין ״החברה הממשלתית"
לבין קבוצה מצומצמת של סוחרי־מטבע,
שקנו מכל הנפקה הדשה כמויות גדו
לות ,קיבלו גם תנאי״מימון נוחים ,כמו
תשלום לא״במזומן.
קבוצה זו של סוחרים ריכזה בידיה
שליטה על מרבית המטבעות — בעיקר
מטבעות זה־ב — מבמה הנפקות ,העל
תה מלאכותית את מחיריהן על-ידי תש
לום גבוה תמורת המטבעות שהוצעו ל
מכירה.
לקראת הנפקת מטבע בן־גוריון ,היה
ברור כי יהיה לה ביקוש רב .ביולי השנה
הודיעה ״החברה הממשלתית" בי תנפיק
 53אלף מטבעות בן״גוריון ,מספר זהה־
כימעט למיספר המנויים של החברה
בארץ .למנויים בארצות־הברית לא נית
נה ,פורמלית ,אפשרות לקנות .פורמ 
לית — בפי שלמד על בשרו איש-העסקים
הישראלי דוד לאנגר ,מלוס־אנג׳לס.
לאנגר ביקש לקנות את המטבע ,ש
עלתה בשעתו למנוי  2100לירות או 500
דולר .אומנם ,לאזרחים אמריקאים אסור
להחזיק זהב ,אבל מזה כמה חודשים
ידוע ,בי החל משנת  1975תתיר ממש 
לת ארצות־הברית לאזרחיה להחזיק זהב
באופן חופשי ,ולבן יובלו גם לקנות מט 
בעות זהב .למרות זאת הודיעה ״החברה
הממשלתית,״ בפירסומים באמריקה ,בי
אזרחי ארצות־הברית לא יוכלו לקנות
את מטבע הזהב ,אלא רק בסף.
לאנגר נפגש עם אבני ,ולדברי לאנגר
לא השיב זה לשאלה מדוע לא הביא
בחשבון בי אולי חלק מן המנויים■ באמ 
ריקה ירצה לקנות את המטבע ,אשר
תחולק רק במארס  — 1975כאשר יותר
בבר לאזרחי אמריקה להחזיק בז,הב.
בינתיים התרחש בישראל הפיחות,
ומטבע בו״גוריון ,שעלתה למנויים קודם-
לכן  2100לירות ,עולה עתה  3000לירות.
המנויים הישראלים ,ששילמו בבר עד
ספטמבר השנה את מלוא המחויר ,מר 
וויחים את הפרשי הפיחות.
ליבו של לאנגר באב על הרווח שהח-

מתווך חדש
לעירייה

צמח דויד  ,5בתל״אביב .והנה ,לפתק הו
פיע מערבי ,בשם העירייה ,והגיע עם
הבעלים להסכם על גובה הפיצויים ש
יקבלו .עתה הוא דורש דמי״תיווך בשווי
/,״ 2ממה שמשלמת העירייה.
בישיבת ועדת-הנבסים הוסבו ,כי מע
רבי מבצע מפעם־לפעם שירותי תיווך ב-
עיסקות-קרקע שונות ,עבור העירייה.
בלהט ההסבר החליטה אותה ועדת•
נכסים ,באותה ישיבה עצמה ,לעילם ל
מערבי דמי-תיווך נוספים ,על עיסקה
אחרת שבח רכשה העירייה מיגרש מעבר
לירקון ,עבור קריית-החינוך .עיסיקה זו
תמותה ,שכן העירייח באה בדברים עם
בעלי הקרקע שאותה יבלה להפ קיע ל
מטרת הקמת קריית״חחינוך ,או לם מ-
שום־מח נזקקה העירייה גם הפ עם ל 
תיווכו של מערבי ,שעבורו היא !:נשלמת
כסף.
וכדי שיהיה בידה כסף לשלם למתווך
שלמה מערבי ,לווה העירייה כס גים מן
המתווך ראובן שמיע ,הלוקח אותם
מחברת ״עמידר" ,שלא ידעה ב לל על
מתן הכסף לעירייה...
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המודעה האמריקאית הרשמית
כסף ,לא זהב
תרוויח מאות אחוזים ; לחברת הממשל-
זית יש למעלה מ 50-אלף מנויים ביש־
■אל ,ועוד  35אלף מנויים בארצות-
זברית .למנוי שמורה הזכות לרכוש כל
*טבע חדשה במחיר ההנפקה שלה .בד-
■ך־כלל עולה מחיר המטבע לאחר ההג-
!קח ,כך שכל חרוכשו במחיר ההנפקה
*ווויח ,לעומת מי שנאלץ לקנות את
*מטבע מיד שנייה.

עיריית תל״אביב בבר התפרסמה ב-
ייסקי־חבספיס שלח עם ראובן שמיע,
;מלווה לח בספים בריבית קצוצה .עתה
*תגלית פרשח חדשה ,פרשת תיווך קר-
זעות.
לעירייה יש מחלקת-נבסים ,שבח עוג-
ים פקידים רבים ,בשבר מלא .תפקידם
;וא לפקח על ניכסי העירייה ,לקנות
למכור רכוש לפי  .הצורך .וחנה ,מזה
מן רב נוהגים אנשי מחלקת־חנבסים
*עירונית לשלם דמי-תיווך למתווך-
!רקעות פרטי ,שגמח מערבי שמו,
נמורת עשיית דברים במקום הפקידים.
באוגוסט השנה החליטה ועדת־הנבסים
ל העירייה לשלם לשלמה מערבי דמי-
יווך .מסתבר כי העירייה ניחלח משא־
אתן עם בעלי מיבנה שנהרס ברחוב

הונאות ייצזא ב״י שר א ק ס,׳
מישטרת ישראל סיימה חקירה בפרשת הונאת מבוכה הקשורה בייצוא ט>©3־.וי-
ים בחברת״הייצוא ״ישראקס".
החברה רכשה טבסטילים לייצוא ממיפעל ״מאטקס" באשקלון .התבורו• כי
]מאטקס,״ שהיא מתפרה ,קיבלה מ״ישראקס" הזמנות ייצוא ואף בדים לייצר,רן.
]ולס חלק מן הסחורה המוגמרת נמכר לא ל״ישראקס" אלא לאחרים .בידי חפי•ש-
]רה חיו הוכחות בי קונים שונים רכשו סחורות מ״מאטקס,״ למרות שאלו נועדו
],ישראקס.״ באי-ייצוא הסחורות יש גם משום עבירה על חוקי המכס ,שבן בדי!ש
)מייובאים לשם ייצוא פטורים ממכס וסמס-קנייח ,ואם מוכרים את הימוצרי/ם
נעשים מבדים אלה בשוק המקומי ,מרוויחים את המכס והמס.
החקירה המישטרתית ,שנעזרה גם במבונת־אמת ,גילתה כי מנכ״ל ״ישו ■אקט,״
ן-צי)ן שפירא ,הוא חף מכל פשע וכי בל ההאשמות שהועלו נגדו וה חשדות
אילו הוא מעורב בפרשה ,אינם מבוססים.
המישטרה העבירה את החומר שברשותה לפרקליטות מחוז תל-אביב ' ,ל מ ס ת
יתבי״אישום.

מיץ ,וחנה קיבל יום אחד בטאון״מטב-
עות מקומי ,היוצא לאור בלוס-אנג׳לס,
ובו הצעה לבל מנוייה של ״החברה הממ
שלתית״ באמריקה ,לקנות את המטבע
במחיר של  580דולר —  80דולר מעל
למחיר הרישמי.
לחברה יש ,באמור 35 ,אלף מנויים
באמריקה .בחודש ספטמבר פירסמה ה 
חברה ,כי בל ההנפקה כבר נמכרת ליש
ראלים .מניין צצו לפתע מטבעות בה
רבות ,למכירה למנויים האמריקאיים 1
לאנגר שלח הזמנות על  25שמות ,רו
בם בדויים ולא ממנויי החברה ,בצירוף
הכסף 14.5) ,אלף דולר( ,וקיבל אישו 
רים ,בי אבן יקבל  25מטבעות בן״גוריון.
אם ״החברה הממשלתית" לא הנפיקה
פיתאום במות של מטבעות נוסף על
המיספר המקורי שבו נקבה ,האם ייתכן
כי מהנפקה זו מברה לבמה סוחרים כמו
יות כה גדולות עד שיש ביכולתם בעת
להציף את השוק האמריקאי ן ולפי מה
נקבעו הסוחרים שהועדפו ז

נ י ב ח ר  .על־ידי סנאט אוניברסיטת
תל־אביב ,לתפקיד רקטור האוניברסיטה,
פרופסור שלמה סימונסון ) ,(51שכיהן
בתפקיד זה בשלוש השנים האחרונות.
ראש המנון לחקר התפוצות וראש החוג
להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת
תל־אביב ,חוקר תולדות היהודים בימי ה
ביניים ,חיבר ספרים ומאמרים רבים ,שירת
בהגנה ובצה״ל ,היה ממייסדי שורת המת
נדבים ,כיהן ביו״ר תורן של ועד ראשי
המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ,אב
לשלושה ילדים.
מ ו נ ה ♦ לנשיא חברת המכוניות
פולקסוואגן ,במקומו של רודולף ליידע-
) (60שהודח מהתפקיד לאחר חילוקי דיעות
חריפים במועצת המנהלים של החברה
המערב־גרמנית ,טוני שמיקר ) ,(53ש 
היה מנהל סניף
פולקסוויאגן בריינ־
שטאל.
!מצפים ל 
ת י נ ו ק ♦ השח 
קנית הצעירה ליג־

דה כדייר >(16

שהופיעה נאשר הי
תד ,בת  13בתפקיד
הבת שנכנס בה
השטן בסרט מגרש
השדים ,וחברה ה
מוסיקאי טוני הל
א ד בן ה־•22

הקרב על הבנק
אחרי שנים רבות הודיע ד״ר אברהם
נאמן על פרישתו מתפקיד המנהל הכל
לי של ״הבנק לפיתוח התעשייה״ —
אחד מתפקידי״המפתח במשק הישראלי.
על מקומו יש שני מתחרים .האחד הוא
יהודה גיל ,המנהל ביום את ״החברה
למימון תעשיות״ וקודם-לבן היה מנהל
רשות־ההשקעות באמריקה .גיל הוא
איש-בספים מנוסה ,ששמו לא נקשר ב
שום פרשה כלכלית.
המתחרה השני הוא דוד פרידמן,
ביום מישנהו של נאמן .פרידמן הובא
לבנק על-ידי משה זנבר ,ביום נגיד
״בנק ישראל,״ באשר זנבר היה יושב-
ראש מועצת־המנהלים של הבנק .פרידמן
הוא נאמנו של זנבר עד היום ,מוצע על-
ידי זנבר מדי־פעם לתפקידים שונים.
כאשר זנבר הסדיר לעצמו דירה בתנאי-
חינם מן ״הבנק לפיתוח התעשייה,״ הס
דיר גם לידידו הטוב פרידמן ,דירה בתנ
אים זהים.
שר-האוצר יהושע רביצוביץ יקבע
מי מן השניים יהיה המנהל החדש.

מיזוג ס ע י פ ע ד ,
ה ט כ ס טי ד
שני ענקי הטכסטיל ,מיפעלי ״טכסטיל
בית־שאן״ ו״ביתן־דימונה״ ,ימוזגו מיזוג
מלא .המחזור ה 
מאוחד של שני ה-
מיפעלים יהיה 400
מיליון לירות ,והם
שולטים ב״״/ס 40מ
שוק הכותנה ב
ישראל.
המיזוג בא לא 
חר התגברות על
קבוצת ״אי.אי.סי".
של ס ם רוטברג

ושמעון

הורן,

המחזיקה ב־22.4
דוכרת
אחוזים ממניות-
ההצבעה ב״ביתן־דימונה" .הורן ניסה
למנוע את המיזוג ,כיוון שבחברה המאו
חדת תחיה לו פחות השפעה.
מיפעלי ״טכסטיל בית-שאן״ התפרסמו
בעבר בכישלונות והפסדים בלתי פוסקים.
לפני חמש שנים נרכשו מן הממשלה על״
ידי קונצרן ״בלל,״ שמסר את ניהולם
לליהוא ויסר ,שהעלה אותם על דרך-
המלך .״כיתן־דימונה״ חיה ריווחי בל
השנים .בשני המיפעלים יש עכשיו רוב
לקבוצת ״כלל״ .״כיתו״דימונה״ היה
שייך ל״חברה המרכזית,״ שנרכשה כולה
על-ידי ״כלל".
המיזוג יהיה בבחינת הגשמת תוכנית
ישנח-נושנה של הממשלה ,להקמת שתי
תישלובות״טכסטיל גדולות .עתה נותרה,
מול התישלובת של ״בית-שאן—ביתן"
התישלובת של ההסתדרות ,עם מיפעלי
״חולה טכסטיל" בראשה.

בלייר

א ו ש פ ז ה ♦ בבית־חולים ,לאחר הת־
מוטטות־עצבים ,השחקנית שהתפרסמה ב
סרט אני אוקלי אשת לפידות ,בטי
האטץ ) ,(53שעבדה לאחרונה כטבחית
ועוזרת בכנסייה מפני שלא הצליחה ל 
השיג עבודה כשחקנית.
נ פ ט ר ה  .משטף־דם במוח ,לפני חו
דש ,בגיל  ,38רעיה יעקדבוגי ,אם ל 
שישה בנים ,אשתו של ״מומו הגדול״
)שלמה יעקובוב( ,שנהג לקבל ברעש
חצוצרות ותופים את כל אמני־החוץ ש 
הגיעו להופעות בארץ ,אידגן לכבודם
שיירות של אופנועים שליוו אותם לבית־
המלון .השבוע נערך טכס גילוי המציבה.
נ פ ט ר  .בלונדון ,מסרטן־הריאות ,ב
גיל  ,55סגן ראש־הממשלה י1ש'ר-המילחמה
המיצרי המושיר )פילדמרשאל( אחמד
איסמאעיל עלי ,מנאמניו של נשיא
מצריים אנוואר אל־סאדאת ,גיבור הצליחה
במילחמת יום־הכיפורים ,איש־צבא מיק-
צועי ,חניך הצבא הבריטי והסובייטי ,לחם
בשורות הצבא הבריטי נגד הגרמנים ,עבר
את כל שלבי הפיקוד הצבאי ,קשר עוד
בשלב מוקדם קשרים עם גמאל עבד־אל-
נאצר ועם אנוואר אל־סאדאת ,נימנה עם
המחזור הראשון שיצא ב־ 1957להשתלם
באקדמיה הצבאית במוסקבה ,נטש במיל-
חמת ששת־הימים את הכוחות שעליהם
פיקד במילחמה נגד ישראל ,מונה ב־
 1969לרמטכ״ל ,אך הודח כעבור חצי
שנה כאשר מסר דיווח לא־מדוייק על
פשיטה ישראלית ממערב לתעלה ,מונה
ב־ 1971על־ידי סאדאת כראש המודיעין
הכללי ,וב־ 1972כשר-המילחמה שהכין את
מילחמת יונרהכיפורים.
נ פ ט ר ♦ בלוס־אנג׳לס ,מהתקף־לב,
בגיל  ,47השחקן

ריצ׳ארד

לונג,

שגילם את הפרופ
סור בסידרת הטל 
וויזיה נני והפרופ
סור המוקרנת מזה
מעזפד חודשים על
המסך הקטן בארץ.
היה נשוי שלוש
פעמים .אשתו ה
שנייה נפטרה מ
סרטן ואשתו האח 
רונה היא השחק־
נית־לשעבר !מרה

לונג
קורזיי.

נ פ ט ר  .בצרפת ,בעל מספנות שר־ 4
בורג פליכש אט׳יאו ,אשר הואשם ב
זמנו על־ידי ממשלת צרפת כי ״קשר
קשר״ עם ראש מישלחת מישרד-הביטחון
הישראלי בפריס אלוף )מיל (.מרדכי
)״׳מוקה״( לימון להברחת הסטילים היש 
ראליים משרבורג לישראל .היה בעל-
מספנות אמיד ,ידיד מדינת־ישראל ,סירב
בתוקף לבצע עסקות עם מדינות ערב,
התיידד עם פוקד ,לימון שהיה מבאי ביתו
הקרובים .בעיקבות הסתלקותן של ספינות
שרבורג ,התבקש אז לימון על־ידי ממשלת־
זו ?לולו י*

ר*י 1ל..ר.ר■

ז ),ד .1י* בציש■ ר■׳>.־׳...
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