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 העיקרית המבצעת הזרוע ביום שהיא והשקעות), נפט (חיפושי ״חנ״ה״ חברת

 בשם ידוע אמריקאי מומחה אצל הזמינה הנפט, חיפושי בתחום הממשלה של
 את הגיש המומחה בישראל. הנפט חיפושי בתחום הנעשה על דיו־וחשבון, בוש

 קטלנית ביקורת מותח בוש : הסיבה אותו. גנזו ומייד שבועות, כמה לפני הדיו״וחשבון
 קידוחים על הממשלה כספי את מפזרים בה הדרך ועל בארץ, הנפט חיפושי על

שונים.
 וכדאי יותר זול כי טוען התת״ימיים, החיפושים על ביקורת בוש מותח בעיקר

בים. מאשר ביבשה לקדוח יותר
 אלף 50 העולה ספינת־קידוחים כיום ״חנ״ה״ מפעילה בוש של הביקורת למרות

 המומחה בעוד בים, לחיפושים מאמציה עיקר את מקדישה ״חנ״ה״ ליום. דולר
ההיפן. על ממליץ שהזמינה

משיב לא עופר

לבו־מאיר
 משיב לא עופר אברהם שר־שיכון

 תל־אביב, פועלי מועצת מזכיר מיכתבי על
 צוות־התיכ- פיטורי בענייו בן־מאיר, דב
 שיגר בן־מאיר מישרד־השיכון. של נון

 ומבקש לפיטורים מתנגד הוא בו מיכתב,
בתשובה. זכה ולא השר, עם פגישה

לפ אחדים חודשים לפני החליט עופר
 מיש- של הקבוע התיכנון צוות את טר

 לאדריכלים עבודות״תיכנון ולהעביר דדו,
 חוזה לפי עבד הקבוע הצוות פרטיים.
 הארכיטקטים חודשי. בשכר מייוחד,
 ההחלטה העבודות• מהיקף 80/0 מקבלים

 60 של להוצאה למישרד־השיכון תגרום
 כמה במקום תיכנון, על לשנה מיליון
 המייוחד, לצוות ששולמו אלפים מאות

 ה־ בפרס זכה שנים, עשר לפני שהוקם
 ללא כיום ופיזורו רכטר שם על תיכנון
חשדות. מעורר סיבה

בן־מאיר מזפ״ר
תשובות אין

אימה מטיל מי
עדים? על

בני ניצב-מישנה הצהיר 3.11.76 ביום
 בר- באוניברסיטת בהרצאה זיגל, מין
 גם להעיד כיום פוחדים ״עדים :אילן

 הלבן. הצוארון עברייני של במישפטים
 לאו״דוו- עדי־מדינה, להיות פוחדים הם
 מקור את לאבד חוששים שהם משום קא

 מ- פוחדים שהם משום אלא פרנסתם,
 אנשי-האג- ומשליחיהם בעלי־ההשפעה

לחסלם.״ העלולים רוף,
 של תופעה קיימת כי זיגל, אמר עוד

חשו למען מעמד בעלי אנשים התערבות
הלבן. הצוארון בעבירות דים

 בעיקבות הגיש, בארי ידידיה ח״כ
 לשר-המישטרה שאילתה אלה, דברים

לדעת מבקש הוא בה הילל, שלמה

ה ס ר הבו

על עין שים
״אלו.ר״!״שיכזך

 לעצותינו, תודות כסף שעשית אחרי
 ו״פריון״, ״אתא״ תעשיות״, ״כלל במניות
 האחת, מניות. שתי על להמליץ לי הרשה

 יותר צברה זו חברה ״אלגר״• חברת של
ש סמויים, רווחים לירות מיליון משני

 רווח לחשבון השנה להכניסם תיאלץ
 מניה שער מוגדל. דיווידנד ולחלק והפסד

נקודות. 195 סביב נע זו
 ״משכנתאות של היא השניה המנייה
 זוהי •195 סביב נע שערה שגם לשיכון",

 דיווי- מדי-שנה המחלקת מצויינת, מנייה
 כיתר עלתה לא ומשוס-מה גדול, דנד

חבנקים־למשכנתאות. מניות
 מניית מפני שוב אותן מזהיר אני

 להצטרף ממליץ אינני ובעיקר ״עסיס״,
מוס מקור ״אלקו״. מניות של לפסטיבל

 מההכנסות נכבד חלק כי לי, אמר מך
הכנ הן השוטפות, בהכנסות המופיעות

עבו חשבון על מיקדמות המהוות סות
ברמיזא. לחכימא ודי בעתיד. דות

ק ד ב ת תי ו רי ח ד עו׳ א
קי ס ב סו ר ־ קו חו ש

 בתל״ בית־המישפט־המחוזי שופטת
 בפסק- הורתה בן־עיתו, הדסה אביב,
 וחברת אברו! אפרים בעניין דינה

 היועץ-המישפטי-לממ- כי ״פאן״אמריקן״,
 של האישית אחריותו את יבדוק שלה

 קוסובסקי-שחור חיים עורך־הדין
התיק. נושאי לגבי

 שאב- על תביעה בגיע ניתן פסק-חדין
 ל- הציעו ״פאן־אמריקן" והחברה רון

 ומכרו המלון, בחברת מניות תושבי-חוץ
 על הורשע אברון משקיעים. 160ל״ מניות
 ניירות- הצעת על האוסר הסעיף הפרת

 שרשות- תשקיף על-פי אלא לציבור ערך
 בית-המישפט אותו. התירה גיירות-הערך

 אברון כי התביעה טענת את קיבל לא
 החברה שעשתה לתרמית קשור היה לא

 עורך- על ידו וסמך ניירות-הערך במכירת
ופקידיה. החברה של הדין

ל שותף היה הוא לעורך״הדין, אשר
 ההון את לגייס כיצד בהתייעצות אבדון
ההמ באה כך ועל תשקיף, לפרסם מבלי
 שיבחן ליועץ״המישפטי-לממשלה לצה
בפרשה• חלקו את

 ובעלי- המעמד בעלי האנשים הם מי
בעבי חשודים למען שהתערבו ההשפעה

 בעלי-ההשפעה הם מי צווארון־לבן, רות
 על אימה להטיל בעלי־אגרוף ששלחו

 חשודים נגד להעיד למונעם כדי עדים,
ננ צעדים אלה צווארון״לבן, בעבירות

ו ובעלי-ההשפעה, בעלי-המעמד נגד קטו
 נסיונות״הת־ על המישטרה מגיבה כיצד

כאלה• ערבות

אבוודות לירות מיליארד 60
מנ גם שהוא טאוב, יצחק הכלכלן

 כי טוען באוצר, רשות״ניירות״הערך הל
 יהושע שר־האוצר של ההקפאה מדיניות

גר האחרונות השנים בשלוש רבימביץ
 מיליארד 60 ייצר לא שהמשק לכך מה

מדי לולא לייצר יכול שהיה תוצר לירות
הסחו נוצר, שלא התוצר ההקפאה. ניות
 סופקו, שלא והשרותים נוצרו, שלא רות
 הקיפאון של ביותר הכבד המחיר זהו

הרבינוביצי.
 מארס-יוני ההקפאה, תחילת ערב
 של הריאלי הלאומי התוצר היה ,1974

 ארבע של התוצר מן 90סב-״/ גבוה ישראל
 גידול את בוחנים אם קודם-לכן. שנים

להק שקדמה רב־שנתית בתקופה התוצר
 האחרונות בשנתיים רק כי מוצאים פאה,

 לירות. מיליארד 25ב- תוצר המשק הפסיד
 במחירים ההקפאה, שנות בשלוש ההפסד

לירות• מיליארד 60 הוא ריאליים,
 של התוצר הפסד את לוקחים אם

 לירות, מיליארד 25 האחרונות, השנתיים
 במטבע- שהושג בחיסכון אותו ומחלקים

 400 של בשיעור להקפאה תודות חוץ
נחסך דולר כל כי מקבלים דולר, מיליון

 ומופרז יקר מחיר לירות. 40 למשק עלה
הדיעות. לכל

מאוב יצחק
גידול אין

מילחמח
 הישראליים הג׳ינסים שיצרני שעה

 אירופה, של האופנה שוקי את תוקפים
האירו הג׳ינסים תעשיית להם מחזירה

 שמות של בסיוע האגף, מן מיתקפה פית
אמריקאים•

לע הצליחו הישראליים הג׳ינס יצרני
 בעיקר אירופה, בשוקי שם לעצמם שות

דג של והרענן המקורי העיצוב בזכות
 תעשייה התפתחה מכך כתוצאה מיהם.

 בעלי שחיו ומי ענק, בקצב בישראל זו
 שנים, חמש לפני עוד קטנות מתפרות

 המעסיקים גדולים אופנה ליצרני הפכו
פועלים. עשרות

ה ליצרנים קשה הארץ בשוקי אולם
האמרי בשמות להתחרות מקומיים

 ״לווי׳ס״ ״לי״, כמו הג׳ינסים, של קאיים
״ראנגלר״. גם ועתה

 ■צאה ..ד״לין״
ל ־טת1ע37ו ג ר ה

ש ״דיילין״, האמריקאית חברת-חענק
נכ ברנס אמנון על-ידי נשלטה כאשר

 לפי כפושטת״רגל והוכרזה לקשיים נסה
 האמריקאי, פשיטת־הרגל בחוק 11 סעיף

 הוצאתה על בית״מישפט אישור קיבלה
 על- שנה מזה מנוהלת החברה זה. ממצב

 סודר־ וג׳רי סיגולוף סנפורד ידי
 הנהלתו ואת ברנס את שהדיחו סקי,

 במשך הקשה ממצבה החברה את וחילצו
 חברה להיות חוזרת היא עתה שנה.

נורמלית.

ב״עסיס־ ההפסד
לירות מיליון 22

ל ״עסיס״ במיפעל המצטבר ההפסד
החב לירות. מיליון 22 הוא 1976 סוף
 ,1975 בשנת לירות מיליון 8 הפסידה רה
 הוקטן ההפסד השנה• לירות מיליון 15ו-

נכסים. מכירת על-ידי
 נחלצה אילולא מתמוטט, היה המיפעל

 ״פרדס״ חברת לעזרתו. ישראל ממשלת
 של מיפעל-המיצים את לקנות הסכימה
וממ לערך, לירות מיליון 8ב- ״עסיס״

 מיליון 5 ל״פרדס״ הלוותה ישראל שלת
מיפעלים. מיזוג עידוד חוק לפי לירות

סבורים, ב׳״ לנשראל ״החברה ראשי
להח צריך ״עסיס״ את להבריא כדי כי

 להשקיע הקודמת, ההנהלה כל את ליף
 לסגור במיפעל, נוספות לירות מיליון 20
ולמוכרו• שברמתדגן חמיפעל את

הג״נסים
כו ״לי״, מדגמי הג׳ינס אופנת כמו

 הג׳ינס אופנת ישראל את עתה בשת
 הן ו״ראנגלר״ ״לי״ ״ראנגלר״. מדגמי
ב המובילות החברות משלוש שתיים

 ״לי־ היא השלישית הג׳ינס. בתחום עולם
 ״לי״, תוצרת כה עד שלטה בארץ ווי׳ס״.

 ישראל את החרימו ש״ראנגלר״ כיוון
 נעשו באחרונה אולם הערבי. השוק בגלל

זו. תוצרת של ייבוא שיאפשרו סידורים
בארץ, מייצרים ווז״לווי׳ס״ ה״לי" את

 ״פול- מפעלי אמריקאים. זכיונות פי על
 וז׳אקטים מכנסיים כה עד שייצרו גת״,

 ולמכור לייצר לאחרונה החלו ״לי״, של
 הזיכיון בעלת זה. מפעל של חולצות גם

״אתא״. חברת היא ״לווי׳ס״ דגמי לייצור
 בישראל, מיפעל הקימה לא ״ראנגלר״

 הלבשה למיפעל זיכיון כל מסרה לא ואף
 הבלגי בסניף המיוצרים מוצריה, ישראלי.

פרטיים. יזמים על-ידי מיובאים שלה,
 ,ראנ-׳ את הקונים מעדיפים באירופה

 גם מתפשטים עתה ״לי". על גלר״
והאח ל״ראנגלר״, בוטיקים בישראל

 כסניף בכפר־שמריהו, השבוע נפתח רון
 ב- בכיכר-המדינה ה״ראנגלר״ בוטיק של

 ומיק- מיכנסיים חליפת מחיר תל-אביב.
לירות. 600כ־ הוא ״ראנגלר״ של טורן

קיי הכלכלי, המשבר למרות כי נראה
 להרשות היכולה גדולה שיכבה עדיין מת

 על בשנה לירות רבבות הוצאת לעצמה
מלתחה.

החדש הבוטיק
קיפאון אין




