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

להשקעות תשש
ה גלי והתגברות באיראן המהומות
 לשיא שהגיעו זו, במדינה אנטישמיות

 חיילים מישלוח בדבר השמועה הפצת עם
 את לדכא לשאה לסייע כדי ישראליים
 בקרב חרדה של גל כבר עוררו המהומות,

באיראן. הישראליים העסקים בעלי
 תבוצע ובאיראן מכל הגרוע יקרה אם

ש למה בדומה קומוניסטית, מהפכה
 יקיץ כי ברור אפגניסתאן, בשכנתה, אירע
המסוע הכלכליים הקשרים כל על הקץ
ש־ בעוד אולם ואיראן. ישראל בין פים

אפריקה
,,!,שייכת

לישראלי
הבינלאו הקוסמטיקה חברת הנהלת

 ל- מאפשרת רובינשטיין״ ״הלנה מית
 לעצמו ולחפש להתרחב הישראלי סניפה

 ב- המיוצרת לתוצרת נוספים שווקים
במגדל־העמק. החברה של הגדול מיפעל

 אפריקה מדינות שרוב העובדה למרות
ישר עם רשמיים קשרים מקיימות אינן
 בארצות- החברה הנהלת איפשרה אל,

 שווקים לחפש הישראלי לסניף הברית
של מנהל-השיווק אפריקה. כמדינות

פרוד ■שיווי, מנהל
מהחברה הפתעה

ה בישראל, רובינשטיין״ ״הלנה ש  מ
 בניגריה, מביקור באחרונה חזר ברוך,

 אלף 100 בסן הזמנה לקבל הצליח שם
הפ לו ציפתה לישראל בשובו דולאר.

 מינתה הבינלאומית החברה הנחלת : תעה
 תוצרתה של כללי כמנהל־שיווק אותו
 אוגנדה, להוציא אפריקה, מדינות לכל

 קשר כל מקיימות שאינן ומדינות רודסיה
מסחריים. קשרים לא אפילו ישראל, עם

 כנס להתקיים עומד הקרובים בימים
 לא _ לחשוש מה אין אצ״ל. של היסוד
 ה- מחתרת של מחדש בהקמתה מדובר
 של החוקי אביה הלאומי, הצבאי אירגון

ה האירגון יוזמי בכוונת תנועת-החרות.
 אירגון שמכונה מה את להקים חדש

 התיבות ראשי בנק-לאומי-לישראל. צרכני
 :מהמילים לקוחים החדש האירגון של

לאומי. צרכני אירגון
העי ^ם המקורית להתארגנות הרקע

עו האחרונה בשנה נקטו שבהם צומים
 פגעו הרבים השביתה ימי הבנק. בדי

ב הבנקים גדול של הסדירה בעבודה
 מחם שכמה בלקוחותיו ופגעו ישראל,
ההתארגנות. את ליזום החליטו
 מורי-דרן משמשים בנק-לאומי עובדי

ו האחרים, בבנקים העובדים לחבריהם
עם מו״מ מנהלים הם כאשר כך, משום

באיראן ישראל
 רחוקה, זה בשלב נראית זו עגומה תחזית
השתל של יותר סבירה אפשרות קיימת

המדינה. על מוסלמיים קנאים טות

קיימת
ה אלף 80 של מעמדם לגבי בעייה גם

 בעלי- הם שרובם באיראן, החיים יהודים
 עתה כבר חרדים אלה עשירים. עסקים

ו עסקיהם הלאמת של אפשרות מפני
רכושם. החרמת

 נשקפת ביותר המיידית הסכנה אן
 הפרטיים הישראלים, למשקיעים דווקא

 מסועפים עסקים המנהלים והציבוריים,
 והשיווק. הבנייה בתחומי בעיקר באיראן,

 היקף כיום מגיע זהירה הערכה פי על
 ואנשי ישראליות חברות של ההשקעות

 של לסכום באיראן ישראליים עסקים
 לכך, הסיבה זוהי דולאר. מיליון 150

 בדאגה עוקב הישראלי העסקים שעולם
 בהן שיש באיראן, ההתפתחויות אחרי

 רבים, של ורכושם מעמדם את לסכן כדי
 מצויינים עסקים האחרונות בשנים שעשו

 באיזור היחידה המוסלמית המדינה עם
רצויים. אורחים הישראלים היו שבה

ליהלומנים סילון
 כמה לפני שהתפרסמה קטנה, במודעה

 קברניט־ בעל-הון חיפש בעיתונות, שבועות
 חברת־ הפעלת לשם רישיונות בעל טייס

מו מאחרי המסתתר על בירור תעופה.
 לבין בינה קשר יש כי העלה, זו דעה

היהלומים. בורסת
 בהעברת בעיות יש ישראל ליהלומני
ו לארץ מלוטשים ויהלומים חומרי־גלם

 ה־ את שפקד הגניבות גל אחרי ממנה.
 היהלומנים מן שחלק ואחרי מישלוחים,

שול פיה על החדשה, בשיטה כי נוכח
 חברת שירות בעזרת היהלומים את חים

 לקוחות שמות על מידע דולף ״ברינקס",
 בעל״הון החליט בלתי״רצויים, לגורמים
 ב־ מסועפים עסקים לו שיש ישראלי,

 ולהפעיל קטן סילוני מטוס לרכוש חו״ל,
פרטי. אווירי יהלומים שירות-מישלוח

 ישראל יהיה המטוס של נמל-הבית
 של שירותיו את להציע מתכונן ובעליו

 יום, מדי לישראל ויבוא שיצא המטוס,
 יש ליהלומים בנוסף היהלומנים. לציבור
 בעלי״עסקים. גם במטוס להטיס בדעתו
 נוסעים להסעת האיסור עקיפת לצייד

 חברת- מפעיל של רישיון בעל שאינו למי
 חברת להקים בעל־החון מתכוון תעופה,
רכי את תממן במטוס, שתחזיק מניות,

 רשאים יהיו וחבריה הפעלתו, ואת שתו
בו. לטוס

 בעלי- כעשרה הודיעו כבר בינתיים
ב שותפים להיות נכונותם על עסקים
 לעשות ניתן כי שראה בעל־חהון, מטוס.
 להכין עתה מבקש בעסקי־טייס, ברכה
ה לשוק הכניסה כדאיות בדבר סקר

 טי- עם בשילוב בישראל הפנימי תעופה
סות־שכר.

מצ עבודתם, תנאי שיפור על ההנהלה,
 לראות האחרים בבנקים חבריהם פים

תביעו את שיציגו לפני דבר יפול כיצד
שלהם. הבנקים להנהלות תיהם

 גונב לאוזניה אשר בנק״לאומי הנהלת
 אירגון להקמת התוכנית מן שמץ כנראה

 לכן לדאוג מיהרה הבנק, של הלקוחות
 הבנק עובדי לבין בינה המו״מ שנושא

 כי חשש קיים העיתונים. מכותרות יירד
 ועד בידי יסייע הלקוחות ציבור לחץ

 ההנהלה את ל״פופף״ במאמציו העובדים
יותר. טובים ושכר עבודה תנאי ולהשיג

 הוא האירגון שיוקם לאחר כי ייתכן
ה הנהלת עם משותף גוף לקיים יבקש
 תוכניות העמלות, נושא לבדיקת גם בנק,

ל הנוגעים אחרים ונושאים החיסכון,
 זה מעין אירגון הקמת הלקוחות. ציבור
מעניין. תקדים להיות עשויה

הילד א״זנבוג
 יצחק בין שיתוף־הפעולה כי נראה

 הזית", ״עץ מבעלי לשעבר לייגוביץ',
 של עוזרו לשעבר בראון, חיים וחתנו
 עומד אייזנברג קבוצת לבין אלון, יגאל

ולהעמיק. להתרחב
ב ניתן לשיתוף־פעולה ראשון סימן
ה ״מוניטין״. החדש הירחון על בעלות

 הקמת הוא מדובר שבו הבא פרוייקט
לתושבי-חוץ המיועד פרטי, בית־חולים

אייזנברג עסקים איש־
ראשונית תוכנית

 לליי־ בארץ. אמצעים בעלי ולאזרחים
 באיזור דונאם 75 בן פרדס ובראון בוביץ׳

 בפתח- הזית״ ״עץ למיפעלי השמיד
 ביי" מבית-החולים הרחק לא תיקווה,
 השניים, מתכוונים זה שטח על לינסון.

 את להקים אייזנברג, קבוצת עם יחד
בית״החולים.

 ראשונית, תוכנית הוכנה כבר לרעיון
ב ההשקעה היקף יגיע הערכה ועל-פי

ה בערכים ל״י מיליון 200לכ־ פרוייקט
 למשוד היא הכוונה הנוכחיים. כספיים

ב הרופאים טובי את בית־החולים אל
 שותפות הנראה, ככל להם, ולהציע ארץ,

בפרוייקט.
 הניתוחיים הטיפולים להיקף בהתאם

ל בארץ, בבתי״החולים כיום הניתנים
 אחרות ומדינות תורכיה מאיראן, חולים

עשו ההשקעה כי היא ההערכה באיזור,
אומנם אם ביותר. ריווחית לחיות יה

הכספות תרגיל
 נייגר, דב החדש, מס-ההכנסה נציב

 התרגילים אחד מול אונים חסר עומד
ב לאחרונה שבוצעו ביותר המבריקים

ב התרגיל של ראשיתו המיסוי. תחום
 פקידי מבכירי אחד אל שהופנתה שאלה

יהלו של קבוצה על־ידי מס״חהכנסה
 ניתן כיצד לבדוק ביקשו אלה מנים.
 מס של הרשמיות התקנות את לעקוף

חעזבון.
 את לבדוק שהות ביקש הבכיר הפקיד

 בהצעה ליהלומנים לבסוף ובא העניין
כ היהלומנים של הכספות את לרשום
 פירושה זו הצעה משמעות בע״מ. חברה

ה בעלת לחברה מועצת״מנהלים הקמת
ש למנהל, כתב־מינוי והפקדת כספת
 בעל שהוא היהלומן שימות ברגע ימונה

בחברה. העיקרי המניות
 נפטר בו שברגע מצב, מאפשר זה תרגיל
כ הרשומה כספת בעל שהוא יהלומן,
ה כמנהל תחתיו יורשו מתמנה חברה,
 לפעול ממשיכה בע״מ והחברה חברה
 מס־עזבון לשלם יצטרד שהיורש מבלי

 ומבלי בכספת השמורים היהלומים על
הכספת. תכולת את לבדוק מישהו שיוכל

 לאחרונה, ניכרת זו הצעה בעיקבות
 רכישת של מגמה היהלומנים, בין בעיקר
 פעילות שאינן כאלה — מתות חברות
 חדשות חברות של רישומן או — למעשה
 סובבת פעילותן שכל זה, ספציפי לנושא
הכספת. ניהול סביב

 תופעה למנוע כדי בו יש זה תרגיל
 בעבר הודעת״מוות. מסירת עיכוב של
 של מותם על שהידיעה מיקרים כבר חיו

מידי באיחור. נמסרה ידועים יהלומנים
 נתברר מס־חהכנסה לאנשי שהגיעו עות

 ליורשי דרוש היה המאוחר המוות כי
 הנפטרים כספות הורקת לשם היהלומנים

 יוכלו עתה בדיקה. בהן שתיערך לפני
ב למות כחברות הרשומות כספות בעלי

 רכושם את לידיהם יקבלו יורשיהם שקט.
מס״עזבון. לשלם צייד ללא

בית־ על
 משלב התוכנית תצא
 במימושה, ויוחל בלבד

 הבורסה, על גם השפעה
 על-ידי הנראה ככל תבוצע
 עשויות שמניותיה להניח וסביר

כד• עקב
 להקמת דומה תוכנית אגב,

 ח״כ של ביוזמתם בירושלים, פרטי
 עוכל*■ זוהר, עזרה והד״ר אולמרט

 | משקי־ שקבוצת שהתברר אחרי בינתיים,
 ► נתגלתה בפרוייקט להשקיע שעמדה עים

כבלתי-מהימנה.

ב״טעדם״ אבטלה
 לשלב הניסיונות על השבוע שמעו רבים

 מיפלגת בצמרת לווינסון יעקב את
 לשינויים לגרום העשוי שילוב העבודה,

 מעטים זו. במיפלגה הפנימית בהיערכות
 של הכלכלית למשמעות דעתם נתנו
בארץ. מלאה לפעילות לווינסון של שובו

הסמ את נוטל והחל חזר לווינסון
 למשן שיצא בעת ויתר שעליהן כויות

ה בפיתוח לעסוק כדי לחו״ל, שנתיים
 ששימש מי בנק-הפועלים. של בינלאומי
 אפריים הבנק, כמנכ״ל זו בתקופה
 פעילותו שמרחב להרגיש עשוי ריינר,

מר מכולם יותר אולם והולד, מצטמצם
משה עיסוק כחסר עצמו את גיש

לווינסון מנכ״ל
המלאה המשמעות

 חברת- כמזכ״ל ששימש מי אולניק,
 בתפקיד לבנק־הפועלים וחזר העובדים

ומשק. בינוי בנושא למנכ״ל מישנה
 אולניק של המרכזיים מתפקידיו אחד

עלי ופיקוח חדשים סניפים פתיחת הוא
 תקופת בסוף עומדים הבנקים אולם הם.

 ופתיחת ההתרחבות של הגדול ה״בום״
הסני ניהול על בפיקוח חדשים. סניפים

 למנכ״ל שני אין כי ידוע ותחזוקתם פים
ב לבקר מהסס שאינו לווינסון, יעקב

 לבדוק כדי בשבתות, גם הבנק של סניפים
והנברשות. העציצים הניקיון, מצב את

ל יגרום לווינסון של שובו כי נראה
 בנק-הפוע- של הניהול במערכת מהפכה

 כי צופים בבנק. הבכירים העובדים לים.
 בבנק. מחדש אירגון ייערך קצר זמן תוך

 למישרד מישרדו את העביר עצמו לווינסון
 קופת■ מרכז בקירבת ״אמפל", חברת

ב פיחות רבים רואים בכך גם חולים.
״לע שיאלצו הנוכחיים, המנהלים מעמד

ארלוזורוב. לרחוב לרגל" לות

ה ר ב ח ל ה א ר ש  לי
ת לעיסק■ או מלונ

 באחרוני נכנסה ב׳ לישראל החברה
 החברו מלונאות. בעיסקי גם לפעילות

 ה אחזקת חברת עם לשותפות נכנסה
 לקבל שייכת שהיתה ״בזל", מלונות

 ושניהלו שפיגל מאיר חתל-אביבי
 ב ו״חן״ ״סיטי" ״בזל", המלונות את

 חדו! מלון להפעיל ועומדת תל-אביב
 ש׳ העליונות בקומות בירושלים, גם

 ״חכ של רב-חקומות המישרדים בניין
הישוב״. שרת

 ל לישראל בחברה הפעילים האישים
 חני? מברלין, היהודי המשקיע הם

 אהדו הישראלי והקבלן מנדרמן,
 למעשו חדר זו בצורה רובינשטיין.

 לעיסק גם צדדית בדלת רובינשטיין
בישראל. המלונאות




