
עש עם המתנהלות השיחות תמצית
 בניין- ועדת ״יושב־ראש :הקבלנים רת

 עוזר גריפל, יגאל נתל־אביב, ערים
נג שהוגשו התביעות את יבטל לכם,
 בבתים החריגות אישור את יסדיר דכם,

 נהיה בואו אז בכיכר״חמדינה. שבניתם
 אלף 25 אחד כל ונתרום אליו, נחמדים

מ שהוא החרות, תנועת לקרן לירות
ראשיה.״
 עבירות״ עברו הללו הקבלנים עשרה

 יש בכיכר־חמדינה שנבנו בבתים בנייה.
ה אישורי לפי בית. בכל קומת־גלריה

 אבל חנות, בגלריה לפתוח מותר בנייה
 פתחו הקבלנים כל כמעט מישרדים. לא

הס לדין. כך על נתבעו מישרדים, במקום
 עמיקם תל״אביב עיריית דובר ביר

:שפירא
 התעוררה בגלריות השימוש ״בעיית

ביק העירייה רבינוביץ. של בזמנו עוד
 המחוזית בניין־ערים מוועדת אז כבר שה

 אבל למישרדים, בייעוד השינוי את לאשר
 חידשה עכשיו סירבה. המחוזית הוועדה

 ועדת-בניין- יושב-ראש וכן העירייה, שוב
 רוצח הבקשה, את גריפל, יגאל ערים,

 מכחיש גריפל אבל השינוי. את להעביר
שית לקבלנים הבטיח כאילו תוקף בכל
למיפלגה.״ תרומת תמורת בהם מוך

 כלל יודע אינו גריפל כי ייתכן מאד
 ראשי :ברור אחד דבר בשמו. עושים מת

 קבלנים מעשרה ביקשו אירגון־הקבלנים
 קשרו החרות, לתנועת תרומה מוכבדים

מ שהוא גריפל, של עזרתו עם אותה
 עבירות״הבנייה אישור לגבי חרות, ראשי

 חמורה כעבירה כמוהו זה מעשה שלהם.
 שלמה העירייה ראש יבקשו ואם ביותר,
בענ לחקור ישראל, מישטרת או להט,

שנת הקבלנים שמות לחם יומצאו יין,
לתרום. בקשו

סיבובית עיסקה־ הג׳ינס רמאי

יהאישור תמורת

שוי חלק
 — בשוק זול לג׳ינס מקור עוד יש
 עתה שוררת גנובים. ג׳ינסים תם ואלה
 המוצעים מיכנסי״ג׳ינס, של גניבות מכת

 כג׳ינס-מלחים, הגנבים על״ידי למכירה
היחידה. לירות 30 של במחיר

 בבוטיקים בדרך־כלל נמכר הג׳ינס
 לזוג-מיכנסיים. לירות 150 של במחיר

היצ כי נניח, ייצורו! עולה באמת כמה
 מלא במחיר אמיתי, בבד משתמש רן
צו מיכנסיים זוג למטר. דולר 1.6 של
 תופרים היצרנים (מרבית מטר 1.66 רך
ברו בד מטר 15מ־ מיכנסיים זוגות 9

 לזוג״מיכנסיים הבד שמחיר מכאן טו).
הדו מחיר כי בהנחה דולר. 2.65 הוא

 והעמלות) המיסים כל (כולל ליצרן לר
 ליצרן עולה הבד הרי לירות, 20 הוא

לירות. 53
 העיקרי הוא הבד על ההוצאות סעיף

ה אם :לדוגמה לחסוך. גם ניתן שבו
 10 עד חוסך הוא בעצמו, מייבא יצרן

 קונה הוא אם לזוג-מיכנסיים. לירות
 ב- הוצאתו קטנה לא-אמיתי, בד־ייבוא

 לירות 29.72כ- רק והיא לירות, 13.28
 משתמש הוא אם עצמי). (ביבוא לזוג
 היא העלות הארץ תוצרת מדומה בבד
לזוג. לירות 25 רק

 תיכנון :הן הקבועות ההוצאות יתר
 היצרן היצרן. של עצמית ותבניות-עלות

 זוג-מיכנסיים לכל אחת לירח מוציא
הוצ לזוג אגורות 75 ן כהוצאות־שירטוט

לי 10 ן הבדים של וגזירה פריסה אות
זו במתפרות הוצאות״תפירה, לזוג רות
 2 ולולאות כפתורים ; ובשכם בעזה לות

 לירה 1.5 וגיהוץ כביסה רוכסן, לירות;
 הכוללות לירות 4.5 — ויחד ;אחד לכל
 ואדמיניס- חשמל מישרד, הוצאות גם

טראציה.
ה ליצרן זוג-מינסיים ייצור הוצאות

ל לירות. 61.25 — האיכות על מקפיד
 47.97 — יבוא לא-אמיתי בבד משתמש

 — תוצרת״הארץ בד למשתמש לירות.
לבוטיק נמכרים המיכנסיים לירות. 43.25

ב״כלל
 על בגאווה מודיע ״כלל״ קונצרן בעוד

 מיליון 5 בת אמיסיח במכירת הצלחתו
 מעיס־ חלק כי עתה מתברר לזרים, דולר

 עיסקה הוא האמיסיה של זו קת״מכר
רגילה. סיבובית

 סם של ״משקיעי־ישראל״ קבוצת
 ב- החזיקה חורן ושמעון רוטברג

 ״כיתן-דימונה״. מיפעל ממניות 20*
 ״טכסטיל בעל גם שהוא ״כלל״, קונצרן

 חלקם, את לקנות רצח בית-שאן-נצרת",
 טוב בכסף לשלם מוכן היה לא אבל
 מניות יש היכן אחרות. במניות אלא

 שזהו לירות, מיליון 9 של הדרוש בסכום
!ב״כיתן״ המניות שווי

 5 של האמיסיה הוא היחידי המקור
 שהוציאה חוב איגרות דולר מיליון
״כלל״•
 מותרת תנאיה, לפי זו, אמיסיח אבל

 ואסור כסף, תמורת ממש למכירה רק
 פתרו כיצד אחרות. מניות נגד למכרה

מאד. פשוט !הסבך את
 חלקם את מכרו ״משקיעי-ישראל״

מי 9 תמורת ל״כלל״, ב״כיתן־דימונה״
 משקיעי״חוץ, שתם כיוון לירות. ליון

בדו וקנו בדולרים, הלירות את המירו
 האמיסית מן איגרות-חוב אלה לרים

 איגרות־ קיבלו הם ״כלל״. של החדשה
 הכל וכך דולר, מיליון 1.5ב- בערך חוב

 ש- סבור והציבור וכדין, כחוק רשום
 תמורת איגרות-חוב מכרה באמת ״כלל"

דולר. מיליון 5

 הוא ההפרש לירות. 95 של במחיר לרוב
 ב- מוכר הבוטיק היצרן. של הרווח-ברוטו

 הבוטיק של הרווח לערך. לירות 150
 הרווח ההוצאות. לפני לירות 55 הוא
 הוצאות, ניכוי לאחר הוא היצרן של

 ליצרן לזוג לירות 33.75 בין נע והוא
למש לזוג לירות 47.03ל- איכות, בעל

 של ורווח יבוא, לא-אמיתי בבד תמש
מקומי. בבד למשתמש לירות 51.75

גריפל יו״ר
ולבזה? תורם, מי

שהו זח, בנושא הראשונה הרשימה
 עוררה שבועיים לפני זח במדור פיעה

 מקום יש כי שנראה ערות, כה תגובות
ה על וחדשות נוספות עובדות להבאת
מיכ תעשיית של כשטח״חחפקר מתרחש

נסי-הג׳ינס. ן
 חלק כאן גם אחרת, תעשייה בכל כמו

ומקפי סולידיים, הם היצרנים מן ניכר
מוכ שחם בסחורה וטיב איכות על דים

 כל אין הקטן שלקונה כיוון אבל רים.
 מנצלים קונה, שהוא הסחורה על ידע

 ובעלי-בו- בלתי־מחימנים, יצרנים אותו
 סחורה לו ומוכרים שרלטאניים, טיקים
מופרז. במחיר גרועה
 הוא לדעת, הקונה שעל ראשון דבר

 מחיר ג׳ינס. בד של רבים סוגים שיש
 המטר, דולר 1.6 האמיתי חג׳ינס בד

 תוצרת״ הלא-אמיתי, הבד מחיר בעוד
 דמויי בדים גם ויש דולר. בחצי זול חוץ,
 מכסימום שמחירם הארץ, תוצרת ג׳ינס

סנט. 90
 להשתפשף. תכונתו האמיתי הג׳ינס

 ציבעו הופך כביסות כמה לאחר היינו,
 הג׳ינס בד חוטי הסיבה: תכלת. הכחול

 שבו מייוחד, בתהליך נעשים האמיתי
 לבן ונשאר מבחוץ רק צבע סופג החוט

ה התוך מתגלה שיפשוף לאחר בפנים.
משופשף. הצבע את ההופך לבן,

פרי ידי על אמיתי ג׳ינס לזהות ניתן
 הוא לבן, החוט תוך אם בודד. חוט מת

 אחרת דרך מזוייף. הוא לאו, אם אמיתי.
 הג׳ינס באקונומיקה. הבד השריית היא

 סגול — הטזוייף תכלת. יהפוך האמיתי
חום. או

 מה הוא, זולים לסוגי-בד אחד מקור
הב מיפעלי שאריות. של מכירות שקרוי,

 מדי־ ,למכירה מוציאים באמריקה דים
 גדולות, בכמויות בד של שאריות פעם,

 המטר. אחד מדולר פחות של במחירים
 אך מאד. זול מחירו אך אמיתי, בד זהו

 הוא לצרכן, ונמכר ארצה מגיע כשהוא
מלא. במחיר ניקנה כאילו נמכר

 איר- בכירי מנהלים ימים כמה מזח
 מגעים תל-אביב מחוז של גון־הקבלנים

ש קבלנים, 10 של קבוצה עם נמרצים
 השיחות בתל-אביב. בכיכר־המדינח בנו

 בתל- שונים במקומות מתנחלות עימם
 בקפה שהתקיימה מהן, ובאחת אביב,

 איר- יושב״ראש חלק נטלו ״אכסודוס״,
ש שטרן, דויד הארצי, גון-הקבלנים

 תל־אביב, עיריית הנהלת חבר גם הוא,
 עם יחד סגנו, שפרלינג ואברהם

 ב- האירגון יושב-ראש קלקא, נחום
תל-אביב.

 אחד, שולחן ליד ישבו ושפרלינג שטרן
 ועי- סמוך שולחן ליד ישב קלקא ואילו

 עם ושוחחו ליסטנברג, דוד הקבלן מו
לפגישה. שהוזמנו שונים קבלנים

החרות לתנועת לתרום לקבלנים מציעים
 נחברה 1070

מזל למישחק׳
 בריטניה״—ארץ״ישראל ״בנק קבוצת
 החברה ממניות אחוזים 10ב־ מחזיקה
 מכונות״מיש- שקרוי למה בעולם הגדולה

 גילת זו עובדה ״סייבורג״. ושמה חק,
 —ארץ־ישראל ״בנק של הבריטי המפרק

 ״סיי- חברת וויטלי. אלן בריטניה״,
וה בעולם, הריווחיות בין היא בורג״
תמו לקבל יוכל כמה קבע טרם מפרק

שלה. המניות רת
 בייצור באמריקה שלטת ״סייבורג״

 וציוד״שמי- מכונות״נגינח מכונות-טישחק,
 החברה באמצעות ניקנו המניות עה.

 לקבוצת השייכת ביזנס״, ״נורת־ווסטרן
 כי ונראה בריטניה״,—ארץ״ישראל ״בנק
שטר לירות מיליון 1.4 של בסכום ניקנו
לינג.

ה בידי יש ״סייבורג״ מניות עם יחד
 מזכיון 5״/״ גם למכירה הבריטי כונס

 חברות״ביטוח שתי ״ואנקאל,״ המנוע
 ב- רב. קרקעי ורכוש וטובות, מבוססות

 אומר הבריטי טיימס״ ל״סאנדיי ראיון
 קיבל עת לעצמו, תיאר לא כי וויטלי,

ל רב כה רכוש יגלה כי המינוי, את
מכירה.
 בעלי״הפיק־ כל כי וויטלי אומר עתה
שטר לירות אלף 25 של סכום עד דונות,

 בחזרה. הפיקדון מלוא את יקבלו לינג
 בינתיים יקבלו בעלי״הפיקדונות שאר

האמרי לנושים כאשר הסכום, מן 20״/״
 35ם</ של מינימום בינתיים הובטח קאיים

מהחוב.

לא סכומים לקבל מקווה גם וויטלי
הוג שנגדם בשווייץ, הבנקים מן ירועים

הפיק להחזרת תביעה אלה בימים שה
 בריטניה״—ארץ־ישראל ״בנק של דונות

 מניח זו תביעה ללא גם אולם הישראלי.
 עד הנושים לכל להחזיר בידו כי וויטלי

לחם. המגיע מן 450״/
 ממשלת נכנעה כיצד מתאר וויטלי

 חובות את לשלם והסכימה ישראל,
 לדב- והאמריקאיים. הבריטיים המלווים

 אמריקאיים בנקאים של לקבוצה ייי׳
 להעביר עוצמה די היתה בבנק הנושה

 כל להפסקת האמריקאי, בסנאט חוק
 בו היה די זה, איום לישראל. העזרה
ישראל. ממשלת לכניעת להביא

מיליון

ה ד ע ס מי חדשה כ
 מיש- של לשעבר ״מראקש,״ מיסעדת

לקבו נמכרה הידועה, אבוטבול פחת
 ה״דראג- בעל לרנד, דני בראשות צה

 תשקיע קבוצת-לרנר בתל־אביב. סטור״
 לירות. מיליון 1.1כ- ובשיפוצים ברכישה
מטי אך מיסעדה, להיות ימשיך המקום

מ זה-עתה חזר לרנר לגמרי. חדש פוס
זיל צבי הארכיטקט עם באירופה מסע

 לצורך רעיונות לבחינת ברשטיין,
החדשה. המיסעדה

ח בלי ה מי ש ד  ח

ט ד פו פ ר ל
 טז׳נ־ היהודי ובונה־האוניות הבנקאי

 חמך רפפורט, (״ברוט״) ברוך בה,
 באוסאקה, מיכלית-ענק אלה בימים
 המי- בסידרת נוספת מיכלית זוהי יפאן.
בע ממשלח עבור בונה שרפפורט כליות

גדולים. אוצרות-נפט לת
וה המבוססים כאחד נחשב רפפורט

 מפתח בשווייץ, באנשי-העסקים גדולים
למכ הספנות״) (״בנק שרכש הבנק את
 באו- המיכלית להשקת חזק. פיננסי שיר

העו מכל אורחים רפפורט הזמין סאקה
 חיים השחקן ביניהם מישראל, וגם לם,

גליה. ורעייתו טופול


