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 שבועות. כמה שתימשך בחופשה נמצא לביב, יגאל זה, מדור עורן
ארמוני. דוב המדור את עורך במקומו

הארץ תוצרת עד הקרב

0:2 ג״בלי(״כורי) - מושביץ(״עליתי)
 בנימין לגין ״עלית״, קונצרן מבעלי מושביץ, מרק ביו שוררת יריבות

 את להרחיב ג׳יבלי של בשאיפותיו זו יריבות של מקורה ״כור״מזון״. מנכ״ל ג׳יבלי,
 שנים כמה לפני קפה. מיפעלי גם בה ולכלול בראשה עומד שהוא המזון אימפריית

 בסוד התוכנית את לשמור הקפיד לא אולם זה, חלומו את להגשים ג׳יבלי עמד
היה. כך שהיה ומעשה ונכשל.

שלהם, והשוקולד הקפה מיפעלי את למכור ״ליבר״ חברת בעלי ביקשו כאשר
 בנדון. זכרון־דברים נחתם ואף המיפעלים, את תרכוש ש״כור״ ג׳יבלי עימם סיכם
 שבו במלון מושביץ, מרק את פגש בדרך בחו״ל. לעסקיו ג׳יבלי יצא וטוב״לב שמח

 זמן תוך כי למושביץ, ג׳יבלי גילה ואז לארוחת־צהריים יחד נועדו השניים התאכסן.
 הארוחה, בתום מייד אולם והחריש. שמע מושביץ הקפה. בשוק מתחרים יהיו קצר

 נפגש הערב באותו עוד ארצה. ושב לנמל״התעופה מושביץ מיהר הסיפור, טוען כך
 עליהם הסעיפים בין מיפעלם. של הרכישה תנאי את עמם וסיכם ״ליבר״ בעלי עם

 שנח- מזכרין־הדברים חזרה בגין שנקבע הקנס, לתשלום שנועד סכום גם נכלל סוכם
לשונו. את לנצור ידע שלא כך על להצטער רק נותר לג׳יבלי ל״כור״. ״ליבר״ בין תם

 ייבאה ״כור־מזון״ שבועות. כמה לפני התחוללה זו בחזית השניה המערכה
 הייבוא עניין את הציג ג׳יבלי וצנצנות. בקופסות ״סברין״, נמס קפה טון 25 ארצה

 הקפה כל הקפה. לענף להיכנס מקום יש אם כמיבחן ״כור״, הנהלת חברי בפני הזה
 יועציו, כל עם ״כור" הנהלת בפני שהופיע ג׳יבלי, ובנימין במהירות נחטף המיובא

כדאית. היא המקומי הקפה לשוק הכניסה כי חבריו את שיכנע
מיפעלי בין במהירות. אותה ומצא זה לתרגיל הולמת תשובה חיפש מושביץ

ג׳יברי מנכ״ד מושגיץ פעל
הלשון בידי והכסף החוזה

 המיפ־ ממניות 50״/״ ״בלובנד־תלמה״. מיפעל גם נמצא ״כור־מזון״ קבוצת של המזון
 ספיר. עמוס הוא בארץ שנציגו פקטור, הגרמני המשקיע בידי מוחזקות על

 שמנים ״עלית" מיפעל רוכש השוקולד לייצור ״כור״. בידי נמצאת המניות יתרת
 בשוק ״כור״ שמגלה העניין על למושביץ כשנודע ״בלובנד־תלמה״. מחברת מוקשים

הש ב״בלובנד־תלמה״. השוקולד לייצור השמנים רכישת את להפסיק הורה הקפה
 נותר לא ולזה ג׳יבלי על זעם הגרמני המשקיע קצר. זמן תוך הורגשה החרם פעת
 הקפה לשוק לחדור מניסיונותיו לחדול למושביץ הבטחה תוך שותפו, את לפייס אלא

ניצחה ״עלית :לשיר מושביץ יכול עכשיו מ״בלובנד־תלטה". החרם הסרת תמורת
שנית.״

רפואה בס: ״אחווה״

ב הביעו הטכסטיל בענף תעשיינים
 דב שדווקא כך על תמיהה שעבר שבוע

התעש התאחדות נשיא סגן לאוטמן,
 תוצרת״הארץ. למען למאבק נחלץ יינים,

 מראש תבע שלאוטמן אחרי זה היה
 (״צ׳יצ׳״) שלמה תל-אביב, עיריית
 שהעטיר השבח מדברי בו לחזור להט,

 ב־ שהוקמה ״,1 ״דראגסטור חנות על
 לטענתו, נמכרים, שבה סנטר״, ״דיזנגוף

 של לדעתו יקרים. מוצרי־ייבוא רק
 את ראש־העיר של דבריו ביזו לאוטמן,

מוצרי־ייבוא. מכירת ועודדו תוצרת״הארץ
ה שבהתאחדות ענף־הטכסטיל אנשי

 אולי הוא שלאוטמן טענו, תעשיינים
 מקיים. נאה לא-כל-כך אבל דורש נאה

 ״דלתא״ חברת של הבעלים הוא לאוטמן
 את סרוקה. וכותנה לבני״טריקו לייצור

 אלה טריקו מוצרי לייצור חומר־הגלם
גי בעת בארץ. במטוויות לרכוש ניתן
 מנועים העולם בשווקי הביקוש אות
תו את מלמכור בארץ המטוויות בעלי

 בארץ למוכרם נאלצים בחו״ל, צרתם
 ב־ לקבל שיכלו מאלה נמוכים במחירים

חוץ־לארץ.

לאוטמן סגן־־נשיא
מקיים נאה לא דורש, נאה

 העולמי השוק כל כאשר עתה, דווקא
 הולכות מקומיות ומטוויות בשפל נמצא

 מקומיים מטוויות בעלי נדהמו ונסגרות,
 חומ- הזמין ״דלתא״ מיפעל כי לשמוע
וספרד. שווייץ ביוון, במטוויות רי־גלם

תמיד
 הבנקים של הריווח מקורות כי נראה
 שמעמיקים ככל אינסופיים. הם בישראל

חדשים. מקורות נחשפים כן בכך, לעסוק
ב קשור זה בתחום האחרון הסיפור י

 כספיהם המשקיעים הקטנים, חוסכים
 תוכניות הבנקים. של החיסכון בתוכניות

לחוס מפליגות הטבות הכוללות אלה,
 החיסכון מינהל על־ידי מאושרות כים,

 באי כרוכה כולן ההטבות קבלת באוצר.
— התקופה כל במשך החיסכון שבירת

לפחות. שנים שש
 650/0כ- שרק כך על מצביעים הנתונים
תקופת־ בתום נפדות החיסכון מתוכניות
שוב בממוצע מהחוסכים 35״/״ החיסכון.

החי תקופת כדי תוך החיסכון את רים
חזרה. חסכונותיהם את ומבקשים סכון,
ה חייב חסכונו את שובר חוסך כאשר

 חדל ואז לבנק־ישראל, כך על להודיע בנק
 מקבל שהוא מההטבות ליהנות הבנק
אצ המופקדים החיסכון חשבונות ביגלל

הולכת החיסכון על והריבית מאחר לו.

 ן תוצרת־הארץ לעידוד דוגמה זו האם
לאוטמן. של מקטרגיו שואלים

 נאלץ ״אני לאוטמן, דב מודה ״נכון,״
 אבל זרות, מטוויות של תוצרת לרכוש

 המטוויות של במחירים ברירה. לי אין
 המטוויות לייצא. אוכל לא פשוט בארץ
 במחירים להתחרות מסוגלות אינן בארץ

התו עבור כך, משום העולמי. השוק של
 המקומי, בשוק הנמכרת מיפעלי, של צרת
 אבל בארץ, מהמטוויות תוצרת רוכש אני

 נאלץ אני לייצוא, המיועדת לתוצרת
 זהו ויוון. ספרד משווייץ, תוצרת לרכוש
 אייבא לא אם ייצוא. לשם ייבוא פשוט

 לייצא. אוכל לא — נמוכים במחירים
 שהמט- הוא, העניין בכל שמגוחך מה

משתמ תוצרתם את רוכש שאני וויות
כות גדלה בארץ ישראלית. בכותנה שות

 ה־ אבל מעולה. באיכות פאנטסטית, נה
 מסוגלות אינן פשוט המקומיות מטוויות

 הזרות. המטוויות במחירי להתחרות
פי שלהם במחירים התוצרת את לרכוש

הייצוא.״ את לאבד רושו
 המטוויות, בעלי של נוספת טענה ועוד

ה אנשי על־ידו. נדחתה לאוטמן, כלפי
 מצהיר, שלאוטמן בעוד כי טענו טכסטיל

 של בשיעור פחת על מס־קניה, לצרכי
 למישרד-הביטחון שבמכירותיו הרי ,33,/״

בל 110/0 של בפחת בתחשיב לו מכירים
 לאוטמן. טוען גמורה,״ שטות ״זוהי בד.

ב אפילו למישרד-הביטחון מכרתי ״לא
 מיפ־ תוצרת את מייצא אני אחת. לירה

 למישרד- לא אבל נאט״ו, לצבאות עלי
הישראלי.״ הביטחון

להרוויח איך
מ״טנדס״

 בבנק-ישראל לאחרונה שנערך מחקר
 למשק איגרות־הבונדס עלות כי העלה,

 של לעלות שנה מדי מגיעה הישראלי
 בבנקים לקבל שניתן רגילה, הלוואה

 חשובה מסקנה אולם בחו״ל. מיסחריים
 שבאמצעותה פירצה, על מצביעה יותר

רוו להפיק ישראליים אזרחים יכולים
ה״בונדס״. מאיגרות נאים חים

 ב־ קשורה בסוד, הנשמרת המסקנה,
 הכלכלי. המהפך אחרי שהתגלתה פירצה

 הבסיסיים שהתנאים למרות כי מסתבר
 תקופת על מדברים הבונדס איגרות של

 ממשלת־ישראל התחייבה ארוכה, פרעון
 לפר- יוגשו אם גם אלה איגרות לפרוע

יותר. מוקדם במועד עון
 כיום ניתן כי גילו ישראליים אזרחים

 בארצות״הברית ״בונדס" איגרות לרכוש
 ולפרוע הנקוב ממחירן 92/״0 של בשיעור

 ניתן כלומר: .960/0 ל9 בשיעור אותן
 על ה״בונדס״ של איגרת־חוב לרכוש
 92 של במחיר דולאר 100 של סכום

 לפרעון אותה ולהגיש להקדים דולאר,
 ״בונדס״ דולאר 92 כל על ולקבל מוקדם

 נאה ריווח המקנה דולאר, 96 של סכום
 כמות רוכשים אם במיוחד הדיעות, לכל

 אנשי מחפשים כרגע איגרות. של ניכרת
זו. פירצה לסתום דרך האוצר

 החיסכון, תקופת שמתמשכת ככל וגדלה
 בהתאם כספו את לחוסך הבנק משלם

 תקופת בראשית חתם שעליהם לתנאים
החיסכון.
ל המשלמים בנקים יש כי מסתבר

 הריבית בתוספת כספם את חוסכים
ההו את ואילו העצמיים, ממקורותיהם

 החיסכון, הפסקת על לבנק-ישראל, דעה
 שבה התקופה בתום רק מעבירים הם

יו גבוהה ריבית לדרגת החיסכון עולה
 הבנק שהחזיר הסכום בין ההפרש מר.

 מבנק״ מקבל שהוא הסכום לבין לחוסך
 חברי הבנק. של נקי ריווח הוא ישראל

 מקור שגילו הכנסת, של ועדת״הכספים
 ניתן כי סבורים הבנקים, לריווחי זה

 מיליוני עשרות כמה זו בדרך להרוויח
בשנה. ל״י

מינימום 61#
 חביב היתל-אביביים אנשי־העסקים

 הישראלית החברה מבעלי לשעבר פנוי
 סיומן ושותפו בינלאומי, לשילוח
 של הכללי המנהל שהיה מי חפיף,

 חברת באחרונה הקימו ״מרכנתיל״, בנק
בע״מ. ״אחווה״ בשם השקעות

ב היטב מורגשת השניים של פעילותם
י3 רכשו השניים בארץ. ההשקעות שוק / 

מאוח ״אומנים הדפוס חברת ממניות
מנ בעלי גס חינם מכך וכתוצאה דים״,

רכי ״מוניטין״. החדש הירחון של יות
 באחרונה השניים שביצעו נוספת שה

 התל-אביבי בית-החולים של זו היתה
״דנציגר״. הפרטי

 לשניים מסבה שאינה עיסקה אולם
 בבאר- ״ברגר" מאפיית רכישת היא נחת
הס בעל־המאפייה, ברגר, ליאון שבע.
נש ואף הכנסות בהעלמת בשעתו תבך
 באי־ הגדולה היא מאפייתו כך. על פט
 מצריכת- ניכר חלק ומספקת הדרום זור

החיו הסיכום למרות צה״ל. של הלחם
 ברגר מתקשה המאפייה רכישת על בי

 את ולהעביר בחוזה חלקו את למלא
 למרות וחפיף, לפנן רשמית המאפיה

 חשבון על נכבדים סכומים כבר שקיבל
העיסקה.

פני כי לעצמם השניים קבעו ככלל
 בקשיים, המצויים מיפעלים לרכישת הם

לר שיוכלו בתנאי אבל נוחים בתנאים
 הנרכשת. החברה ממניות 51ס/0 כוש

ב מסייעים הענפים קשריהם כי נראה
ומעניינות. ריווחיות עיסקות בקשירת ידם

רפואה
ר1 במטבע

 לפני ששבתו בתי־החולים, אחיות
 תנאי להטבת בתביעה חודשים, כמה

 כיום מתהלכות השכר, ולהעלאת העבודה
 המועטים ההישגים נוכח ממורמרות

 החלו חדרים בחדרי כה. עד זכו שבהן
 לשיפור מחודש מאבק להכין האחיות

הזמי אלה הכנות במיסגרת שכרן. תנאי
 לחקירות בחברה סודי סקר האחיות נו

 העיוותים על להצביע שמטרתו כלכליות,
 על הרופאים שכר לעומת האחיות בשכר

השונים. מרכיביו
 לאפשרויות מוקדש בסקר מיוחד פרק

לע בתי־החולים רופאי בפני הפתוחות
 פירסומו פרטית. בפראקטיקה גם סוק

 אי״נעי- לגרום עלול זה פרק של ברבים
מדו בארץ. הרופאים מבכירי לכמה מות

 ביח- פרטי באופן המטפלים ברופאים בר
 ב- פרטיים חדרים לקבל הזוכים סנים,

וב ממשלתיים, או עירוניים בתי־חולים
 על״ידי זר במטבע תשלום של חדש נוהג

 הרפואי הטיפול עבור ישראליים אזרחים
מקבלים. שהם

 בהכנסות עוסק זה בפרק אחר סעיף
 במיוחד באזרחי־חוץ, מטיפול הרופאים

רפו טיפול לקבל מאיראן הבאים כאלה
 היוצאים, רופאים כמה יש בארץ. אי

 לטפל כדי לאיראן לחודש, אחת לפחות
כש יום, מדי חולים עשרות בכמה שם
מבי ההכנסות בגורל עולה מה ברור לא

אלה. רפואיים קורים
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מרוויח הבנק


