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הייר! ו ליו ה וו
ירושלים ״הילטוך מניות בוטלה

ש ירושלים, ״חילטון״ מלט מכירת
 במת לפני גדולת ציבורית סערת עוררת

 אייב קבוצת המוכרים, בוטלה• חודשים,
 קלוצ־ ופיליפ קראון לו פיינברג,

ק,  שרגא שלח, עורך־חדיו באמצעות ני
 המכר. ביטול על לקונים תודיעת בירן,
 בעל־חמלונות תקונח, :לביטול חטיבת

 ימים בבמת איחר סייג, חיתודי-גרמני
 קבוצת הקנייה. חשבון על השני בתשלום
הממשל לגורמים הודיעה כבר פיינברג

 הבעלות את לידיה ונטלה שבח כי תיים
״הילטון.״ מלון של והניהול

 העיקרי הבעל שהיא טייג, קבוצת
 את קנתה בתל-אביב, ״חילטון״ מלון של

לפי שהוא, בו במתיר״ההשקעח המלון

 הימית החנוה
דובוות־קידוח בונה

דולר מיליון 120ב־
 חתמה פרי״ להובלת הימית ״החברה

ש ארצות־הברית, ממשלת עם חוזה על
 דוברות-קידוח ארבע להזמנת ערבה
 סטיל.״ לחם ״בית מחברת לנפט ימיות
ה דולר. מיליון 30כ- דוברה כל מחיר

 נוגעת האמריקאית הממשלתית ערבות
 הדוברות החכרת ולהבטחת למימון גם
 באמצעות נעשתה ההזמנה מסירתן. עם

 שבח אויל,״ אנד גאז ״יוניברסל חברת
 חמניות. מן 73״/״ הימית״ ל״חברח יש

 השנתי חדין־וחשבון מגלה אלה פרטים
החברה. של

״החברה כי עוד, מגלח חדין-וחשבון

מיש לירות. מיליון 98 המוכרים, ■טענות  91 של בהשקעות מכיר רד־חתיירות ן!
| הלוו בולל המחיר בילבד. לירות מיליון |
מההש 550/0 של בשיעור ממשלתית אה ״

לקבו הצמדה. וללא נמוכה בריבית קעה,
 של הבטחה בשעתו, ניתנה, פיינברג צת

 בי אשכול/ לוי המנוח ראש-הממשלח
 של בשיעור ממשלתית הלוואה יקבלו

להע סירב מישרד-חתיירות אולם ,65״/״
החדש. לקונה זה חריג ביר

הס המלון, מבירת הסבם חתימת עם
החריג על לוותר פיינברג קבוצת כימה

ירושלים ״הילטוך
בוטלה המכירה

 אישור תמורת הלוואה, 10ס/ס של הנוסף
 קיבלה פיינברג קבוצת למכר. ממשלתי

 שיט- אישור כמו רבים, חריגים בשעתו
ה ההשקעה מן כחלק גדולים חי-ציבור
 חוזר, לחון ממשלתית הלוואה מאושרת,

ועוד.
 מארקים מיליון 5 בבר שילם טייג

 לידיו וקיבל הקנייה, חשבון על גרמניים
 חעיסקח, בוטלה עתה הניהול. את

 5 את להחזיר מסרבת פיינברג וקבוצת
שקיבלה. חמארקים מיליון

ברנד מילא
גדל חון

 ומרי־ ברנר מילא של בבעלותם הימית״
 ■ חב- על אלה בימים השתלטה דור,

 פלאן ״אמריקן בשם גדולת רת-ביטוח
 ממניותיה. 69ס/0־ב תחזיק קורפוריישן,״
 הימית״ ל״חברח השייכת חברת-ביטוח

האמריקאית. החברה עם תמוזג
 1974 בשנת בי מראה, החברה מאזן

 מעיסקי- תיפעולי רווח החברה הרוויחה
 מיליון 50 ועוד דולר, מיליון 93 ספנות,

וחו אוניות של ממכירות הרוויחה דולר
 הורדת לאחר הנקי הרווח לבנייתן. זים
 7.6 או דולר מיליון 30 היה ההוצאות כל

 בשנת דולר 3.1 לעומת למנייה, דולר
1973.

שהבי עיסקח אותה בי מגלה המאזן
ממכי דולר מיליון 50 של הרווח את אה
 גם נוספים רווחים תביא אוניות, רת

 את מגלה המאזן אין אולם .1975 בשנת
 חוזים מבירת עיסקת (זוהי היקפם

 אנגליות. במספנות אוניות 16 בניית
 אוניות 10 למכירת חוזים הביאו מהן

 מיליון 50 של הרווח את 1974 בשנת
דולר).

 מכרה החברה בי מגלים, רואי-החשבון
 בבניית השותפות מחצית 1974 בשנת
דולר, מיליון 11 תמורת אוניות-ענק שתי

ל״אנון״ ווחוו שוחד
 הבכירים מעובדיה הלפרין, רמי
 קנח ״לון,״ התמרוקים חברת של לשעבר

 האמריקאית מסובנות־חתמרוקים רבע
 מיליון בחצי תמורת בישראל, ״אבון״

ה סוכנות החברה. בהון השקעה לירות
״א.ד.ישי.״ חברת בידי מוחזקת חברה

התפר האמריקאית ״אבון" חברת
 המיוחדות שיטות-חשיווק בזכות סמה
 תמרו- של המצועצעות האריזות שלה.
 מד- בשיטת סוכנים על-ידי נמכרות קיה

 המדינות אחת היא ישראל לת-אל-דלת.
 מוצרי נמכרים שבח בעולם הבודדות

הרגילות. בחנויות-תמרוקים ״אבון״

 בשנת האוניות מסירת עם תקבל שאותם
האונ את חבר גם המחצית קונה .1977

שנים. 15ל- יות
כיש על פרטים במה גם מגלה המאזן

 מיליון 4 שילמה החברה עיסקיים. לונות
 דמי- על ערבה שלו השותפים, לאחד דולר

 שבנייתן מיבליות 4 על קבועים, חכירה
 הפסידה בן המספנה. קשיי בגלל בוטלה

ש אבוד, בחוב דולר מיליון 1.1 החברה
חוזה. ממכירת נבע

נכ בין היחס כי מראה חחברח מאזן
 הוא שוטפות להתחייבויות שוטפים סים
 בשנה מאשר בחרבה טוב יחס ,1ל־ 0.99

 חיה החברה בנזילות הגירעון הקודמת.
 בשנה 16.1 לעומת דולר, מיליון 1.8 רק

 ל• נכסיה גדלו המאזן בשנת הקודמת.
 ההון המאזן, לפי דולר. מיליון 648.5

 183 הוא החברה שבידי והעצמי השוטף
 מיליון 50 של גידול — דולר מיליון

הקודמת. השנה לעומת דולר
 את הגדילה החברה כי מגלה המאזן

 באוסטרליה גדולה בחוות״בקר חלקה
.57ל־״/״ 10מ-״/״

 ותלהטב רוחץ ובין
לקבוצת..נלד־

 לוחץ רביו, יצחק ראש־הממשלח,
ל יאשר בי מישרד״התיירות על אישית
הלוו דוברת ולמנכ״לה ״בלל״ קבוצת

 בשארס״אל-שייך. למלון חריגות אות
 המלון, ברכישת הסתבכה ״כלל״ קבוצת
 ״מש״ק,״ וחברת ״אגד" של בשעתו שחיה

גבו בדרגות קציני-צבא על-ידי שהוקמה
 וכך ״מש״ק," את רכשה ״כלל״ הות•

המלון. את גם קיבלה
 מזח לירות, מיליון 9כ- הושקעו במלון

 מישרד- ממשלתית. הלוואה מיליון 3
 מיליון 7.8 של בהשקעה מביר התיירות

 לשפץ עתה רוצה ״בלל״ בילבד. לירות
ב אדם למגורי ניתן שאינו המלון, את

 ממישרד- תובעת היא הנוכחי. מצבו
 לירות מיליון 9 של הלוואה התיירות

 5 של נוספת הלוואה וכן לשיפוצים,
נעשתה. שבבר ההשקעה חשבון על מיליון
 ״בלל״ תקבל בלחץ, רביו יצליח אם

 וללא ,6/״0 של בריבית נוחות הלוואות
על לירות מיליון 17 של בשיעור הצמדה,

ת מנכ״ר דוגר
חריגות הטבות י

 חריג — לירות מיליון של עצמית השקעה
בארץ. במותו היה לא שעדיין

סתמב
ורבינוביץ

 ן 1,187 — עיסקיים ושירותים פיננסים
 ן 1,891 — וקהילתיים ציבוריים שירותים
.1,146 — אישיים שירותים

 בעובדי־ מחסור שקיים לבן הסיבה זו
 והבל עובדי־מלונות, או מלצרים תעשייה,

וממשלה. בנקים עובדי להיות נוהרים

 לסטטיסטיקה המרכזית חלישכת נתוני
 כי מראים, )51 עמוד ,8 מיספר (ריבעון

 רבינו־ יהושע שר-האוצר של מדיניותו
 בו* דב״בר של חזונו את מבצעת ביץ

 קבע בורוכוב לחיפך. בדיוק אבל רוכוב,
הפירמי הוא היהודי העם של אסונו כי
 שלה הרחב הבסיס חיינו, : החפובח דה

 חודו רק ואילו במיסחר, העיסוק הוא
בייצור. עוסק היהודי העם של חצר

 גורמת רבינוביץ של הכלכלית מדיניותו
 ולהקטנת עובדי״השירותים מיספר לריבוי
 האחרונח בשנת עובדי״חייצור. מיספר

 אלף 159מ״ עובדי-התעשייה מיספר ירד
 ב- העובדים מיספר ואילו אלף. 145.4ל״

 אלף 75.7מ־ תקופח באותה גדל פיננסים
 בשירותים העובדים ומיספר אלף 76.9ל-

 נדל ועיריית) ממשלח (עובדי הציבוריים
אלף. 343.8ל- אלף 334.1מ-

ח מחו בבירור מורים הלישכת נתוני
באפ ההפוכה. הפירמידה לחיזוק גורם
 הממוצע החודשי השבר חיה השנה ריל

 חקלאות :כך המשק, ענפי לפי לשכיר,
 ; 1,944 — תעשייה ן לירות 1,335 —

 < 1,719 — בינוי < 1,996 — ומים חשמל
 , 1,749 — והארחה מזון שירותי מיסחר,

< 1,876 — ותיקשורת אחסנה תחבורה,

ת1 נו דו ש
ל ר ש מי ת
 ״כלל,״ בקונצרן חטיבות־חבניית מנהל
כיש אלי מכישלון צועד תמיר, יהודה

 חברת ברכישת ״כלל״ את סיבך הוא לון.
 בבור-ללא-תחתית המתגלח ״פאן־לון,״

עצו להשקעות נכנס הוא הפסדים. של
 כי לבל ברור היה באשר בבנייה, מות
 להנחלת התגלו עתה בבנייה. שפל יגיע

 תמיר שלו. נוספים מישגים שני ״כלל"
 בית את ״בנק-חפועלים" לקבוצת מבר

 בתל־אביב, הלוי יהודה ברחוב ״כלל״
 ההסכם חתימת לאחר תכולתו. כל על

 רב מישרדי ציוד יש בבניין בי התברר,
 נאלץ תמיר החדש. ״בלל״ לבית הדרוש
ה את מ״בנק־הפועלים" חזרה לקנות
לירות. רבבות בכמה ציוד,

 שליד החדש ״בלל״ בית :נוסף מישגה
 גדולה קומת-קרקע כולל דיזנגוף, ביכר

נרחב. שטח־חנויות עם
 המקום את למכור הצליחו לא בה עד

הכנ ללא ריק עומד וחאיזור לעסקים,
סות.

ב״אלול״ ינויי־בעלות
 שי• אלה ביטים עוברת ״אלול״ חברת

 בידי הבעלות היתח כה עד נויי״בעלות.
 דויד קבוצת ),40(״/״ גיל יורם קבוצת

 10״/״ ועוד ),40(״/״וייצמן ועזר קוליץ
 קבוצת קונה עתה נאמן. חנניה בידי

גיל. קבוצת של החלק את קוליץ

 חברות של בסוכנויות מחזיקה ״אלול"
 צבאי ציוד המייצרות באלו בעיקר זרות,

 ״בנק את הכוללת גיל, קבוצת ותעופתי.
 בעלת גם היא מציריך, ״לנדאו-קימחי״

בישראל. ״נשיונל״ סוכנות

וקודיץ וייצמן שותפים
קנוי חלק


