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 מצטברת שנתית ריבית ו4־ל
 הצמדה */־ססו ריבית+ /י47$־ או
למדד. הקוץ של

ל-ס^חודש) !למפקידים

 היחידה התכגית
 העמדה בוידח המתנת

ו נ חודש 24לאחר ג

 ביהלומים למסחר הישראלי הקלוב
העולמית בפדרציה כחבר התקבל

ביה למסחר החדש הישראלי הקלוב
 העולמית בפדרציה בחבר התקבל לומים

 על ההחלטה היהלומים. בורסות של
 החדשה הישראלית הבורסה של צרופה

ב אחד פה התקבלה העולמית לפדרציה
 14 של נציגיהן השתתפו בה הצבעה תום

 אר- בריטניה, מבלגיה, יהלומים בורסות
 דרום־אפ- איטליה, צרפת, הולנד, ה״ב,

הת ההצבעה ואוסטריה. ישראל ריקה,
ה של 18ה־ הקונגרס במיסגרת קיימה

והמת לשנתיים אחת המתכנס פדרציה
באמסטרדם. אלה בימים קיים

 קדמה באמסטרדם המכריעה להצבעה
ער במיסגרתה אשר אינטנסיבית הבנה

ב הישראלי הקלוב מטעם משלחת כה
 של המנהלים מועצת יו״ר של ראשותו
 הקלוב ומזכיר מוניץ בן־ציון מר הקלוב

פגי של סידרת שיינהרץ, מאיר עו״ד
 נשיאי של עמדותיהם הובהרו בהן שות

ו בריטניה הולנד, בבלגיה, הבורסות
 הישראלי הקלוב קבלת לגבי אוסטריה

 בורסות של העולמית בפדרציה כחבר
היהלומים.

ה הכורסה של המהירה השתלבותה
העו היהלומים בשוק החדשה ישראלית

 כל על-ידי רצון בשביעות התקבלה למי
 בארץ. היהלומים לענף הנוגעים הגורמים

 הקלוב של בהצלחתו רואים אלו גורמים
 תקופת לאור מרשים הישג הישראלי
אי בכך ורואים יחסית הקצרה הפעלתו

יש שתופסת הנכבד למקום נוסף שור

 עתה הבינלאומי. היהלומים בענף ראל
 על- העולמית בפדרציה ישראל מיוצגת

ה בורסת שכן נציגויות, שתי ידי
בפדר חברה הוותיקה יהלומים

 פעלה אף והיא רב, זמן מזה ציה
 לצרופה הפדרציה חברות בקרב

החדשה. הבורסה של
מת הישראלית הבורסה של הישגיה

היה בורסת של כשלונה רקע על בלט
להת בקשתה אשר פרנקפורט של לומים

 לאחר נדחתה העולמית לפדרציה קבל
 את השיגה לא שהתקיימה שבהצבעה

הדרוש. הרוב

מוניץ יו״ר
מכריעה הצבעה

 הודה ההצבעה בתום שנשא בנאום
 מר הקלוב, של המנהלים מועצת יו״ר

 הכרתם על הכנס לבאי מוניץ, בן־ציון
 הראוייה כבורסה תחדש הישראלי בקלוב

לנוכ וקרא העולמית בפדרציה לחברות
 יחסים הפדרציה חברות בין לכונן חים

 פעולה שיתוף של בסיס על המושתתים
הענף. לתועלת

 בטיסגרת הוקמה החדשה הבורסה
 בתאריך התאגדה אשר ציבורית חברה

ה הקלוב — ״אתגר״ ונקראה 8.10.73
 בע״מ. ביהלומים למסחר החדש ישראלי

 ההתפתחות תולדת היתה זו התאגדות
 בישראל היהלומים ענף של המרשימה

להר הצירן נוצר ממנה כתוצאה אשר
ל הענף. של המסחרית המיסגרת חבת

 הקמתו על־ידי פתרון נמצא זו הרחבה
 פעילות של שנה לאחר ה״קלוב״. של

 הקלוב של בניינו 3.9.74ב־ נחנך נמרצת,
ב הנמצא ביהלומים למסחר הישראלי

 הישראלית, היהלומים תעשיית איזור לב
 האחות ממין ספורים מטרים במרחק

 ברמת־גן. הישראלית הבורסה הבכירה,
חב 220ב־ החדשה הבורסה מונה כיום
רשומים. רים

ההצטר שעם נמסר הקלוב מהנהלת
 מספר יופעלו העולמית לפדרציה פות

 החדשה, הבורסה של לפיתוחה תבניות
 רב- בנין הקמת תהיה שבהן כשהראשונה

ה של הקבוע למשכנה שישמש קומות
חבריה. ולמשרדי בורסה

לחיילים מיוחד מיבצו!
 על יוני בחודש שיחתום חייל בל

הזה״ ״העולם

של הנחה יקבל
* 40

צבאי לדואר רק יישלח השבועון

 בחיים? אושר מחפשת את
 את תמצאי ב״מטרימוניאל״
לך החסר

 ל״מטרימוניאל״. היום עוד פני
 ירושלים, ,23 שמאי ״מסריטוניאל״,

02—234334 טלפון:

במדינה
בחוי׳ר ישראלים

האקרז־ם עב■ עליונות
 סאדאת חובר שבו בשבוע

 חעו?ב 7ש בירדיהשעשועים
 סרטיב כבשו — המערבי

87עו אותו אקרגי את ישראליים
 לשיט סואץ תעלת נפתחה שבו !בשבוע

 — ■בתהילת־עולם זכר, א־סאדאת ואנואר
 יכלו — לתעלה ומתעלה לחוף מחוף

ה בעליונותם להתנחם בחו״ל הישראלים
 מדובר הפעם הערבים. על־פני מוחלטת
 בניו- הקולנוע אקרני על הקולנוע. :בתחום

 סרט בישראל, שהופקו !סרטים שני :יורק
 בארצוודהברית, שהופק ישראלי במאי של

ש הישדאלית־ערבית, המילחמה על וסרט
בספרד. הופק
הנכ פירטו רוזבאד, העיקר. זה םף5
 ובילי־שני־כובעיס, פרמינג׳ר אוטו של של

שני שהופקו פק גרגורי של הנכשל פירטו
בתי-קולנוע בעשרות הוצגו בישראל, הם

כ״רוזבאד״ אטנבורו שחקן
אחד בכרטיס שניים

 חוש- בעל מושחו אחד. ברטים במחיר
 בעלת ארטיסטס, יונייטד ׳בחברת הומור

 בנראה החליט המפסידים, הסרטים שני
 בבת־אהת, סרטים בשני להפסיד שכדאי
להוד. מהם !אחד בכל במקום

 לפקה, בסירטו להתפאר יכול גולן מנחם
 הוף. אל סחוף בארצות־הברית עתה המוצג

 חלקן מאד, דעות הסרט על הביקורות
 בסף, מבנים הסרט אבל עוקצניות, אפילו

העיקר. הרי וזה
 !״הרפתקה של סרט הוא השינאה ילדי

 מםע־הפירסום בדיברי מיזרח־תינונית״,
 אלן ארתור והבמאי, המפיק שלו. !הגדול

 סירסה ישראל שממשלת טוען זידלמן,
 צילם ולכן בארץ, הסרט צילום את להתיר

בספרד. אותו
 את ואימץ ברירה בשם יהודי אירגון

 דולר בחמש־מאות כרטיסים ומכר הסרט,
 שתצא האירגון, של מישלזזת לממן כדי

 ולמדינות למדינודישראל למיזרה-התיבון,
גם־יחד. ערב

 ישראלים טובה. וביקורת כבוד
 בעת־ובעו- בחדשות, השבוע שהיו אחרים

א־סאדאת: אנואר עם נה־אחת
 מצו- בביקורת זכה וולמן מיכאל הבמאי

 בכתב-העת שלי מיכאל פירטו על יינת
עצ הסרט ווראייטי. השעשועים, עולם של
 בעולם, מדינה לשום עדיין נמכר לא מו

 אבל ברורים, אינם המיסחריים וסיכוייו
 לא לוולמן חשובים טובה וביקורת כבוד
גולן. למנחם המיסחרית מההצלחה פחות

בצי התחיל יגר קובי הישראלי המפיק
 רימון המפיק יעם יהד הפרא, פירטו לומי
 שבאיי ובנטאו, בקראקאס מפריס, דנון

 דולר מיליון 1.4 שהשקיע יגר, הבאהמאס.
 דולר, מיליון 4.6 של הכולל התקציב מתוך

 דנון, עם יחד נוספת הפקת־ענק מתכנן
בישראל. הפעם

 כילד-השע- סאדאת הוכתר !שבו ■בשבוע
ישרא הוכיחו המערבי, העולם ■של שועים

 עדיין ׳זה בעולם אחיזתם כי אחדים לים
כשהיתה. איתנה

1972 הזה העולם44


