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אי־די־בי תרגיל ה ס ר הבו

 משא לביו, וה מדור שמנהל המאבק
 עזר החליטו פניות, שתי בעיקבות פרי.

 ליועץ־ לפנות הורביץ ויגאל וייצמן
או־ שינחה בבקשה, המישפטי־לממשלה
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ארליך שר
עדשות מיפעל

פת שר
סחסני־קיוור

את פותחים לא למה

קרייתיהמוסכים?
שנב יחידות 30 בת מוסכים קריית

עו מישרד־הרישוי, ליד בירושלים, נתה
משתמ ואין שנתיים מזה מוכנה מדת
 את מאשימים המוסכים רוכשי בה. שים

לני שגרם לקוי בניהול האיגוד הנהלת
 מוכנים ואינם ההקמה, הוצאות פוח

מהם. המבוקשות התוספות את לשלם
 המוסכים איגוד קיבל כשנתיים לפני

 330 מוסכים בעלי משלושים אחד מכל
ב מוסך תמורתן והבטיח לירות, אלף
 האיגוד רוצה עתה ממ״ר. 400 של שטח

 אחד מכל לירות אלף 250 של תוספת
 חברי למתוכנן. מעל שגדלו הוצאות בגלל

 ללא בקבלן בחר האיגוד כי טענו מוסכים
 ששילמו הכספים חשבון על וכי מיכרז,

 ללמוד ליפאן האיגוד של מישלחת נסעה
בנייה. שיטות

 פיק, צבי המוסכים, איגוד מזכיר
 משוער היה הראשוני ׳המחיר כי השיב

הת תהיה כי ברור היה ,1973 לאוגוסט
 המחיר כי הקונים, עם ונקבע ייקרות
הבנייה. בתום יסוכם הסופי

כא הפרטי רכושם לגבי לנהוג כיצד תם
 הוא הורביץ בממשלה. כשרים יכהנו שר

״המחל ״טנא-נוגה״, מחלבות רשת בעל
 בעל הוא וייצמן ועוד. המאוחדות״ בות

ביטחוני. בציוד העוסקות חברות
 לא עדיין הליכוד שרי ששאר תמוה

 הסיבות אותן להם שיש למרות כן, עשו
: והם ולהורביץ. לוייצמן כמו

 הוא שר-האוצר, אררין, שימחה •
לעד ״מטל-לוקס״ מיפעל בעל תעשיין

אופטיות. שות
 רשת מחצית בעל הוא פת גידעון •

 איח- על מונופול להם שיש מחסגי-קירור
 טח- טמפו תישלובת ממשלתי, בשר סון

סני־קירור.
מניות בעל הוא מודעי יצחק •

9
מודעי שר

״רבלוך תמרוקי

מ

שרון שר
חקלאית חווה

תמ המייצרת ״רבלון״, בחברת ומנהל
רוקים.

ל • א רי חק חווה בעל הוא שריו א
גדולה. לאית

 ו- וייצמן בעיקבות אלה שימהרו ככל
 החדשה הממשלה תיטיב כן הורביץ,
ימין. ברגל פעולתה את להתחיל

לא כרמל־ ם1ר

הביקוש את מדביק
 השייך ״רום־כרמל״, מיפעל־המכוניות

 את להדביק מצליח אינו ״כלל״, לקבוצת
לאחרו מייצר. שהוא למכוניות הביקוש

 של הזמנה על לוותר המיפעל נאלץ נה
 מכוניות רצה המישרד מישרד־הביטחון.

 המיפעל אולם לחודש, 100 של בקצב
 מישרד־הביט- לחודש. 60 רק לספק יכול
״רנו״. ייבואני אצל השאר את הזמין חון

 בעלי אסיפת השבוע התכנסה כאשר
 השולטת ״אי־די־בי״, חברת של המניות
 חדשות פנים ניראו ״דיסקונט״, בקונצרן

 נציגי רק לאסיפה באים כרגיל באסיפה.
 רקנאטי, מישפחת השלטת, המישפחה

 הפעם וקראסי. חסידוב מישפחות או
 העובדה את שניצלו משקיעים, כמה באו

 הלא ״אי־די-בי״, של ההצבעה שמניית
לרכי ניתנת על״שם, ב׳״ ״אי-די-בי היא
בבורסה. שה

 400ו- 350 ביו עמדו זו מניה שערי
 כאלה, מניות מיליון 19.7 הונפקו נקודות.

 מיש־ על-ידי המוחזקות מיליון 18 מהן
המנ שאר ב״דיסקונט״. השליטים פחת
 משקיעים קבוצת בבורסה. מפוזרות יות

 בפזרה אלה, מניות בשקט רוכשת החלה
 שלא כדי הארץ חלקי לכל ההזמנות את

 כמות לאסוף הצליחה היא חשד. לעורר
ההצ יחס להן שיש מניות, של נכבדה

 נמשך התרגיל לעשרה. אחד של בעה
 המניה שערי עלו ובמהלכו כשבועיים,

ויותר. 600ל־

 ■■אל־על״
ה ל די ע הג ב ר  ב

מיספר

 ברבע כימעט הגדילה ״אל-על״ חברת
לאי מארצות״הברית נוסעיה מיספר את

ה מוסר כך ,1976 בשנת וישראל רופה
 השבועון ״טראוול״. האמריקאי שבועון
 ״אל־על״ הטיסה 1976 בשנת כי מוסר,
 אחוזים 3.11 שהיו נוסעים אלף 245.6
האטלנ האוקיינוס מעל הטסים מכלל

 רק ״אל-על״ הטיסה 1975 בשנת טי.
 אחוזים 2.44 שהיו נוסעים אלף 173

הנוסעים. מכלל
 השיא לשנת חזרה לא עדיין ״אל-על״

 אלף 248.7 הטיסה שבה 1973 — שלה
 הטסים מכלל אחוזים 2.9 שהיו נוסעים,

האטלנטי. האוקיינוס מעל

 עורך־הדין בין הסכם נחתם באחרונה
 מועצת- כיו״ר המכהן תמיר, שמואל
 הרצליה״, ״אולפני-הסרטה של המנהלים

 מר- היחידה, בעלת-המניות יורשי לבין
הם היורשים המנוחה. קלאוזנר גוט

*

תמיר עורף־־דץ
בלעדית זכות

 מרים ובתה מוקדי, עמוס בנה,
שפילמן.

 מייסדת קלאוזנר, של פטירתה אחרי
 של כנציג־יחידי תמיר התמנה האולפנים,

 זכות־הצבעה היתה ולא ההצבעה, מניות
היוד- החלו חודשים כמה לפני ליורשים.

 הקבוצה נציגי יוכלו התרגיל על-ידי
 לבעלי- פרטים גילוי באסיפה לתבוע

 רק דווח שבו המצב את ולמנוע המניות,
כבר זו קבוצה לבעלים. נוח שהיה מה

רקנאטי מנכ״ל
אצבעות בחמש תרגיל

 ״סו־ מניות לגבי דומים תרגילים עשתה
אי פיננסי גב לה יש ו״כור״. לל־בונה״

לש ״דיסקונט״ קבוצת תנסה ואם תן,
 היא מניות, של היצע על-ידי אותה בור

 מניות הן אלה כך, או כך לקולטן. תוכל
רווחים. הנושאות טובות

רוכ הבחינו ״אי־די־בי״, לתרגיל נוסף
 מניות את לרכוש כדאי כי זריזים שים

גדו רווחים על ידיעות בגלל ,10 ״קירור
המלא הממתיק המצאת בגלל וכן לים

 חברת- שהיא ״יפאורה״, חברת של כותי
ה המשקיעים החברה־לקירור. של בת

 לרכוש שכדאי לכך גם לב שמו זריזים
חלו בגלל ו״חסגה״, ״טפחות של מניות

 5 אג״ח וכן צפויה גדולים רווחים קת
 הנמוך. מחירן בגלל ״כלל־תעשיות״, של

 והן ,20/״ס של ריבית נותנות אלה אג״ח
למניות. צמודות

 קומי- רייב עורכי-הדין באמצעות שים,
 החזרת את לתבוע ראודור, ודוד סאר

 גם והוכנה ההצבעה, במניות השליטה
הס הושג הגשתה לפני מישפטית. תביעה

 היושב- מתפקיד תמיר יפרוש שלפיו דר,
 ליורשים ויעביר שנים, שלוש בעוד ראש
 משתתפים היורשים ההצבעה. מניות את
 כבר ובידם ההנהלה, בישיבות עכשיו כבר

כא החלטה, כל על זכות־עירעור מעתה
בורר. מכריע כזה במיקרה שר

 קול, יצחק אולפני״חהסרטה, מנכ״ל
 מבטיח הוא כי אמר ההסדר, את שאישר

החברה. של הניהול רציפות את

)
קלאוזנר מייסדת
ליורשים מניות
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