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 ישראל״, ״בנק נגיד השלים אלה בימים

 שיז־ גדול, תרגיל-סחיטה זנבר, משה
 לירות. מיליון 20 עוד הכושל לבנק וים

 למרות לחוק, בניגוד יוזרמו הכספים
 מאיר של מייוחדת מישפטית חוות״דעת

 מישרד־המישפטים, מנכ״ל כיום גבאי,
 ליועץ־חמישפטי־לממשלה. המישנה ואז

 והיועץ־המישפטי-לממשלה האוצר ראשי
הסחיטה. נוכח שותקים

ולמט למדליות הממשלתית ״החברה
 המטבעות את שנים זה מוכרת בעות״
 יהיו השנה נאים. רווחים ועושה לציבור
המט את לירות. מיליון 120כ״ רווחיה

 ישראל״, ״בנק ממטבעת קונה היא בעות
 החוק, לפי רשאי, לבדו הוא שרק כיוון

בישראל. מטבעות לטבוע
הפ הבנק כי שידע ישראל״, ״בנק נגיד

 של בעיסקות-הכשל מיליונים עשרות סיד
מקו מקום בכל מחפש שסגר, הבנקים

רוו להראות שיוכל כדי כספיים, רות
 למדליות״, ״החברה על עין שם הוא חים.
ה היחידי הגוף היותו עובדת את ניצל

 תשלם כי ודרש מטבעות, לטבוע מוטמן
להו השווה סכום המטבעות תמורת לו

 של אחוזים 150 בתוספת הייצור, צאות
 שילמה כה עד המטבע. של הנקוב ערכה

 או העלויות את ישראל״ ל״בנק החברה
 הסכום את תמיד — הנקוב המחיר את

השניים. מבין הגבוה
 זנבר איים אשתקד אוקטובר בתחילת

 ושני לחברה, מטבעות לספק יפסיק כי
ו ליועץ־המשפטי-לממשלח פנו הגופים
צודק. מהם מי חוות״דעת, ביקשו

 מאיר ליועץ, חמישנה של חוות״דעת
 האמורה החברה רק כי קבעה, גבאי,

 מ״בנק למכירה מטבעות לקבל רשאית
 בישראל אחר גוף לכל ואסור ישראל״,

 :גבאי קבע כן כן. לעשות לה מחוצה או
ה סעיפי מפירוש המשתמעת ״המסקנה

 אן- לבנק לשלם החברה שעל היא, חוק
המטבע״. של הנקוב מחירו את ורק

 גבאי. קובע בה, וקוץ אליה אולם,
העו מחיר לתבוע רשאי אינו הבנק בעוד

 זכות לחברה אין הנקוב, הערן על לה
 מטבעות. לה לספק הבנק מן לדרוש
מט למכור ישראל״ ל״בנק אסור היינו,
 אבל לחברה, פרט שהוא גוף לשום בעות

 ואם מטבעות. לה למכור חייב הוא אין
 פרטי, סוחר הוא כאילו ויסרב, יתעקש

למ החוק בתוקף עליו לכפות אי-אפשר
מטבעות. לה כור

 הטיש- כן, אם ממליץ, ריב למנוע כדי
 להמשיך ליועץ־המישפטי-לממשלה, נה

 שילמה לפיו כה, עד קיים שהיה בנוהל
 מחירי מבין הגבוה את לבנק החברה
הנקוב. הערך או העלות
 היועץ״המיש־ של מפורשת המלצה זוהי

 הוחלט אלה בימים אולם פטי״לממשלח,
נכ החברה של מועצת-המנהלים אחרת.

 ושר- ישראל״, ״בנק נגיד של ללחץ נעה
הכניעה. את מנע לא האוצר

הצי האווירה את זנבר ניצל למעשה
 פירשום בגלל החברה נגד שנוצרה בורית

 את ביצע מבקר-המדינח, של הדין-וחשבון
 לפי לי תשלמו לא אם :הסחיטה תרגיל

נהג זנבר מטבעות. תקבלו לא דרישתי,

אימצה רא ההסתדרות

גורומנ מססנות
ההסתד של חהודעח-לעיתונות בחינת

 מגלה, ו״אגד״ ועדת-גולומב בנושא רות,
 המסקנות את אימצה לא ההסתדרות כי

 הסיבה לגביהן. עמדה כל הביעה ולא
 למיק־ ,חופשית יד על לשמור רצונה היא
 המסקנות על המבוססת שהמדיניות רח

שרטון. על תעלה
למי תוקף בכל מתנגדת ההסתדרות

 תשלום לשם ״אגד״ חברי ניכסי מוש
 מנוגד הדבר כי וטוענת החברה, חובות

במי המצדדים כנגד והיגיון. חוק לכל
לת עליהם כי ההסתדרות, טוענת מוש
 של פרטיים נכסים במימוש במקביל מוך

 הרגל, את פשטה שחברתם בעלי״רכוש
 בעירבון־מוגבל החברה שמהות למרות
כאלה. מעשים מראש מונעת

פר מוסד הוא מנהל שהוא הבנק כאילו
פרטי. מוסד היא החברה כאילו או טי,

 רווחיה כל את החברה מעבירה כיום
מיל 20כ״ יעברו מעתה המדינה. לאוצר

לכ מדי-שנה. ישראל" ל״בנק לירות יון
 ממשלתיות. קופות הן אלת שתי אורה,
 הכסף כי הנגיד משתוקק כה מדוע אולם
ן האוצר דרך ולא דרכו יעבור
לע יוכל הכושל, מאזנו את ייפה כך
 כראות- נוספות לירות מיליוון 20ב- שירי

 ובו• מיפעלים בין ולהפלות לסבסד עיניו,
 שמצא כפי רוחו, על העולה ככל דדים

מבקר-המדינה.

 רוזנבוים קבוצת ויווח■
לירות מיליון 44 בישראל:

 כו- בידי נמצאים נכסיו כאשר דווקא
 ל- לקרות צריך יה השווייצי, נס״הנכסים

 החולפת, השנה רוזנגויס. טיבור
 הרווח ברווחים. שיא לו הביאה ,1975
 יהיה מס אחרי ״אתא״ קונצרן של הנקי

 מיפ- של הנקי הרווח ;לירות מיליון 24
 עמוס על-ידי המנוהלים ״לודז׳יה״, עלי

 שאר כל ן לירות מיליון 8 הוא מנור,
 חנויות״ רשת כולל בישראל, השקעותיו

״אש חברת ״רמתם״, הפטורות״ממכס
הכ אלה כל — למיניהם בנקים דוד״,
 סן־הכל לירות. מיליון 12 עוד לו ניסו
לי מיליון 44 החולפת בשנה עשה הוא
דולר. מיליון 6מ- יותר קצת שהם רות,

 לרוזנבוים. נחת יגרמו לא אלו רווחים
 ב־ בית־המישפט יסיים פברואר במחצית

 להסדר בהתנגדויות הדיון את שווייץ
 לאחר- ומייד החובות, לתשלום המוצע

 שבית- אחרי הרכוש. למימוש ייגש מכן
הח בעניינים הטיפול את יסיים המישפט

 ברו- לטפל ייגש הוא — הכסף — שובים
עצמו. זנבוים
הב של הפלילית התלונה עומדת נגדו

 גילויי וכן דה־רוטשילד, אדמונד רון
 את שבדקו בית-המישפט, של המבקרים

פלי לטיפול חומר די בהם ומצאו עסקיו
באי עוסקים קודם שבשווייץ, אלא לי.

לכלא. מכניסים אחר-כך ורק הנכסים תור

ד□1ו1ה אח הה1

 ״סולל־ של היובל בחוברת מרכזי עמוד נראה כד
רבטר, שצבי למרות אלה. בימים שיצאה־־לאור /,כונה

מנכ״ל
היצוני
 (שמאלי בתצלום היטב נראה לשעבר, החברה י

שלו. כהסבר נעלם הוא משל,פי־שמש), מרכיב י,

ו  תיראה נ
יס־המלח תעלת

 בר־לב חיים שר-חמיסחר-וחתעשייה
טכנולו בעיות של בדיקה לממן החליט

 להזרמת תעלה בהקמת הכרוכות גיות,
 מימצאי ים־חמלח. אל חימ״התיכון מי

 אם סופית, החלטה יאפשרו זו בדיקה
התוכנית. לביצוע לגשת

ש אחרי אקטואלית הפכה התוכנית
 פרופ׳ בראשות ועדה, מסקנות לשר הוגשו

עולמי מוניטין בעל אקשטיין, שלמה

ליש כדאי כי קבעה, הוועדה זה. בתחום
 באי- הידרו-חשמלית תחנה להקים ראל
 התבססו הוועדה מסקנות ים־המלח. זור
 ולא החשמל, מייצור התועלת על רק

האח התוצאות את בחשבון כלל הביאו
 לים־המלח, מקור״מלח הבטחת כמו רות,

אפ וכן השומם לאיזור חשמל הבטחת
 באיזור אטומיות תחנות הקמת שרות
ברצועת־החוף. במקום שומם

 מיל- הראשון, בשלב תעביר, התעלה
מח את ותספק מים, מעוקב מטר יארד
 היא צורכת. שישראל חחשמל כמות צית

 תיכרה ואחר-כן אשקלון, ליד תתחיל
 עד קילומטר, 70 לאורן האדמה תחת

 בעומק מלאכותי אגם ייחפר שם עין-גדי.
של מגובה המים יפלו שאליו מטר 60

 יזרמו משם טורבינות. ויניעו מטר 315
יס״המלח. אל מרשים בנהר חמים

 היום במחירי התעלה הקמת הוצאות
 10 במשך שיוצאו דולר, מיליון 200 הן

שנים.
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 ייז■ הווארד קבוצת של מייוחד נציג

 בדק אברמוביץ, אל האמריקאית,
 ש״קבוצת אפשרות, בישראל לאחרונה

בינ מרכז-קניות במימון תשתתף יוז״
 הכוללת ההשקעה ברמת״השרון. עירוני

דולר. מיליון 20 היא בפרוייקט
 הישראלית, המשקיעים קבוצת נציג
המ ״עיר ומנחל יוזם שפירא, ממיה

 ״קאונטרי־ חקמת עתה מסיים כוניות״,
 10כ- של בהשקעה ברמת־חשרון, קלאב״
לירות. מיליון

 מעניינת ההצעה כי אמר, אברמוביץ
 מרכזי־ בישראל הוקמו לא כה שעד כיוון

וא באירופה שקיימים אלה כמו קניות
 מוכנה הקבוצה כי הדגיש, הוא מריקה.
 אי- למרות כבדה כה להשקעה להיכנס

 כי אמונתה בגלל הבטחונית, הבהירות
דיין. משח לידי תעבור המדינה הנהגת


