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שדודי
□רקליס

65
 בעלי פרקליט בין נחתם פשרה !הסבם
 ״ברקליס-דיס- בבנק השדודות ;בספות

 כספי, רם עורד״הדין ברמת־גן, ימט״
 גול־ אמנון עורך-הדין הבנק, נציג בין

 השדודים 200 יקבלו ההסכם לפי ׳נברג.
לפי הוחזר, שטרם הרכוש משווי 65

כספי פרקליט
טובה פשרה

 מבאן השוד. לאחר שנתיים היום, רבו
השוד. ביום השווי ,מלוא את יקבלו

 שכבר לסכומים פרט כי היא, ההערכה
 עתה יקבלו לירות, מיליון 9ב־ יבלו,

 הכסף כי נראה לירות. מיליון 30 וד
ש האנגלי, ״ברקליס" בנק עלי״די עולם

 של הירוד הבטיחות למצב באחריות ווא
מ לפשרה, הסכים ,הבנק שנשדד. בנק
 הבטי- מצב יתברר מישפט שבעת שש
 כ- כספי, עורך־הדיו על-ידי שהוגדר ות,

ופקר.

ירזדיו־אן״
ביטלה
שכירת

זמישרדי□
 קו- שתי תשכור לא ״תדיראן״ חברת

 ״בלל״ מחברת לנצ׳יה בבית מישרדים ית
 מאיש- קומות שתי רכשה החברה ל״ן.

מיל 13 של בסכום אונגר, רמי וקים
 לעסקי- לאונגר, תשכירם ועתה לירות, ׳

מי עיסקת כן, אם זוהי, ״ליילנד״. וא
 מכר בה העיסקה כדוגמת פשוטה, ן
ה מבניין 603; בירושלים פרידמן ,

 וחכר וחזר ״ישפרו״ לחברת שלו פעל
החברה. מן חמיבנה נ
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ה ד י ג ה ו
 שרון אריק

והחוק
 למכביר זמן לו מוצא שר״החקלאות

 מסע על-ידי השלום יוזמת את להכשיל
 את לבצע זמן לו אין לבן התנחלויות,

ול לממשלה הטישפטי היועץ הוראת
 על דיו״וחשבון המדינה למבקר המציא
 שרון אריק של לאיטיות הסיבה רכושו.

ש חקלאית, חווה בעל עדיין היותו היא
 עסקיה על ממונה בשר-חקלאות, הוא,

 ביודעין מפר הוא בכך רווחיה. את וקובע
 על־ שאומצו המישפטי, והיועץ הוראות את
הממשלה. ידי

 אף הכפוף מינהל־מקרקעי-ישראל, אגב,
 לגבי יעשה מה הודיע טרם לשרון, הוא

 השר של החווה שילמה שלא הסכומים
 דמי-חבירה שילמה שרון חוות למינהל.

 עליה שהיה ממה שליש בשני מוקטנים
ה השטח על למינהל דיווחה ולא לשלם,
 באשר בהשקייה. המעובד שלה, אמיתי

 ״העולם באמצעות למינהל, הדבר נודע
באמ לנקוט הוחלט אומת, והדבר הזה",
פורסמו. שטרם צעים

באים
 בירושלים החלה. הסינית הפלישה

 מיסעדה האחרונות השנים בעשרים היתה
 עתה שמה. ״מנדרין״ ויחידה, אחת סינית

 נטויה. היד ועוד מיסעדות, חמש תהיינה
 כפיש- סיניות מיסעדות צצות בתל־אביב

 פליטי כל כאילו ודומה הגשם, אחר ריות
לישראל. מהגרים החלו טייוואן

 מוסיפה ׳הוותיקה ״׳מנדרין״ מיס,עדת
 את מכרו שבעליה אחרי גם להתקיים,

״מנ פורשי מישפחת אולם בה. חלקם
 המיס,עדה של הסינים עם התלכדה דרין״

 והשבוע פתחו ובצוותא בחיפה, הסינית
 מנ״״ מועדון היה שבו במקום מיסעדה

ב נפתחה נוספת סינית מיסעדה ד׳יס״.
 פותח והשבוע בקרית-יובל, הדלק תחנת
 מיסעדה ״המצודה״, בעל שמחה, מוטי
 הטיטבח שירותי עצמה. במצודה סינית

 רונן, ג׳קי עלי-די נעשו הסינים ואירגון
 התל-אביבית, הסינית המי׳סעדה בעל

אונסיס״. ״ג׳קי
 בקרוב תיפתחנה ״׳המצודה״ על נוסף

״דיפ במלונות סיניות, שתי!מיסעדות עוד
 ״שלום״ מלון בירושלים. ו״שלום״ לומט״

ו קונטיננטל״ ל״רמאדה שמו את ישנה
 בתל-אביב. השם אותו בעל למלון יצטרף

 ב״רמאדה״ הסיניות המיסעדות שירותי
 צוות על-ידי ניתנים בירושלים ו״דיפלומט״

 בתל ו״מארינה״ ״רמאדה״ של הסינים
כשרים. וייט-נאמים שהם אביב,

־ הבנקיס ריווח׳
בדולרים

 מאזני על שפורסמו שהנתונים בעוד
 עושים ו״המזרחי״ ״דיסקונט" הבנקים

ב אחוזים מאות של גידול חל כי רושם
 אותם של תירגומם הרי וברווח, מאזן

 קצת הרושם כי מראה לדולרים נתונים
 הנקי ברווח הגידול למשל, כך, מוגזם.
 בלירות, ״דיסקונט״, בנק של מס לאחר

 תירגום .1976 שנת לעומת 152* היה
בלבד. 63* של גידול מראה לדולרים

 ״דיסקונט" בנק של ההומים האמצעים
 הם בדולרים ואילו 107ב״* בלירות גדלו
 בנק לגבי גם ובך .14.5ב-* רק גדלו

בדול גדלו ההומים שאמצעיו ״המזרחי",
 בלירות. 98* לעומת 11.4ב-* רק רים

 ואילו 137ב־* בלירות גדל הנקי הרווח
.66ב״* רק בדולרים
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אודיו!
ה במפולת !האשם בי מסתבר, עתה
 ארליך שימחה שר״האוצר הוא בורסה

בכבודו־ובעצמו.
 דימוי לעצמו ארליך יצר קצר זמן תוך

 ׳הכרזותיו לדבריו. להאמין שאין מי של
 הפכו הבורסה על המיסוי בעניין הסותרות

 נציב את לפטר שהורה אחרי בדיחה.
ל כדי שילוני, אליעזר מס״ההכנסה,

 מס לגבות הממשלה בכוונת שאין הבהיר
ב שהצהיר ואחרי בבורסה, רווחים יעל

׳הממ תתקן בקרוב בי ׳הזדמנויות כמה
 יהיה שלא להבטיח כדי החוק אית שלה
 ׳הצהיר הוא בבורסה, ריווחי־יחיד על מס

 כי לב״ארי, גירעון עם בראיון־רדיו
 על מיסיס לגבות לפקידי-שומה הורה

 הוא יזה, ראיון־רדיו בבורסה. רווחים
 להאמין אין כי לסבור למשקיעים שגרם
לשר-האוצר. יותר

 רפי של המיסעדה קיימות בתל-אביב
אונ ״ג׳קי ׳המזמר״, ,<הבאמבו שאולי,

 בלונדון־מיניס- הסינית המיסעדה סים״,
 ב- המיסעדות ״קארטייה״, ששמה טור

משו מיטבה (עם ו״רמאדה״ ״מארינה"
בשרי הווייטנאמית המיסעדה וכן תף),
 האחרונה בזו ״אונסיס״. ליד חן, רות

 אחוזים, 10מ- בפחות שאולי רפי גם שותף
 לג׳קי שאולי רפי בין ׳התחרות כי ונראה

 בין היחסים את החריפה זה בתחום רונן
השניים.

שיליוו■
ש פרו י

ביוני
 שילוני אליעזר ימס-,ההכנסה נציב
 בינו סוכם בך ביוני. 1ב־ ׳מתפקידו יפרוש

וה סייין. עמירם האוצר מנב״ל לבין
 שימחה שר״האוצר בפני !הוצג סיכום

בלית״ברירה. לאשרו שנאלץ ארליך,

בספקולציה: תרגיל
־,בנק..איגוד

 מצומצמים בחוגים פשט כחודשיים לפני
 הבנק הרוויח שלפיו ״איגוד״, בנק על מידע
 והוא ,1977 בשנת הונו על 100מ-* יותר

 צפוי ואף והטבה רווח 100כ-* יחלק
 כל — לשניים (חלוקה ,המניות של ספליט

 בשווי אחת כל שתיים, יקבל מניה בעל
הקודמת). של

 הוא המידע מקור כי העלתה, בדיקה
 נשלסקי. אליהו בשם בבורסה משקיע

 בי נשלסקי הוכיח דבריו את לחזק כדי
 בבנק בכיר לפקיד ביותר ׳מקורב הוא

 על הממונה קפליו, בשם אדם ״איגוד״,
 סגן־מנהל. של תואר ובעל הערך ניירות

 מפי ישירות בא המידע בי טען נשלסקי
 כסף הרבה לעשות שרוצה מי ובי קפלון,

״איגוד״. של מניות ויקנה שירוץ לו ראוי
ב הלכו בעלי״קשרים משקיעים כמה
 כי ממנו ושמעו קפלון, אותו אל עצמם

הצ- זהב. שווה אבן ב״איגוד״ ההשקעה

נשלפקי ספקולנט
בבנק חבר

 ו- 100* של חלוקה על נשלסקי, הרת
אומ דבריו הדימיון. את ׳שילהבה ספליט,

ב בכיר פקיד אותו על-ידי בחלקם תו
 החל ״איגוד״ מניות שער :״איגוד״ בנק

 עלה ליום, נקודות 100 של בקצב מטפס
 אף השמועות .1,200מ־ ליותר 600מ־

 ל- השער את יעלה הבנק בי מוסרות,
1,500.

 מניות של לעלייה לב שמה העיתונות
ב הדבר את היא אף ותלתה לאיגוד״,

 גם .100* של רווחים לחלוקת ציפיות
 אלה. ימניות קניית על הומלץ זה במדור
הת לא ההמלצה בעת שקנה מי ואכן,
ב המכירה להמלצת גם שעה אם חרט,
ויותר. 1,200 של שער

 בלתי״פוס־ עליות של בשבועיים אחרי
 נשלסקי, מבר ״איגוד״, ימניות של קות
 בבנק מניותיו את שעבר, החמישי ביום

 מכר שבו ביום .1,270 של בשער ״ואיגוד״
 שלא ׳המשקיעים, ידידיו את הזהיר עוד
ו ,1,500ל־ תעלה המנייה בי למכור, *עזיו
 בשער לקנות ממשיך עצמו הוא בי טען
 החלו לאחר-מכן אחדים ימים .1,200 של

.1,000 של לרמה יורדים השערים
 את ״איגוד״ בנק פירסם אלה בימים

 על 100* הרוויח אכן בי והתברר מאזנו
 לא — 30* רק ׳מחלק שהוא אלא הונו,

100.

 הפיתאומית הסינית לפריחה הסיבה
ה במיסעדות המחירים התייקרות היא

אחרות.
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סיני וצוות שימחה מוטי מיסעדן

אחד במקום חמישה


