
 הנוגע בכל והמיסחר, התעשייה האוצר,
הישראלית. לכלכלה

 הוא בנק, רק אינו שלך הבנק
.גם .  של הכבירה עוצמתם הכל. .

 כדיוק להם כאה כישראל הבנקים
ם משום נ י א בבנ עוסקים ש
כלבד קאות

ל ׳ ׳ ל  האשכנזים :ב
ד ם_________* קי תי הוו

 בתחילת נוסד לישראל לאומי נק ף*
 על־ידי אפ״ק כבנק בלונדון המאה ״

 רכישת לצורך היהודים, התיישבות אוצר
 הקים 1921ב־ פלסטיניים. מערבים קרקעות

 את ייצג 1922ב־ כללי. אפותיקאי בנק את
 למוסדות המרכזי הבנק את והקים הג׳וינט

לחקלאות אוצר את ואחר־כך שיתופיים,

 הוא הבנק ומנכ׳׳ל הדירקטוריון יו״ר •
 1921ב־ בגרמניה שנולד יפת ארנסט

 את בישראל שייסדה למישפחת־בנקאים
 מועצת־המנהלים יו״ר הוא יפת יפת. בנק
 לאומי, לבנק המסונפים בנקים שמונה של

 חברות כמה של במועצות־המנהלים וחבר
בהן. שולט שהבנק

 המנ- אחד הוא יקותיאלי ברוד •
 נולד הוא הבנק. של המשותפיש כ״לים

 למישם- מוסמך והוא בתל־אביב, 1926ב־
היו עוזר בחיפה, הקק״ל עובד היה טים.

 ראש־הממש־ במישרד ערבים לענייני עץ
 סולומון־ עורכי־הדין במישרד ושותף לה,

 לאומי לבנק שעבר לפני בחיפה. ליפשיץ
 ניטבע-חוץ על המפקח סגן יקותיאלי היה

 מועצת־המנה־ יו״ר הוא במישרד־האוצר.
 ל־בנין,1מיג ושל אפריקה־ישראל של לים

 בנקים של בשורה מועצת־המנהלים וחבר
לבל״ל. המסונפים אחרים ומוסדות

——
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בלונדיני לשיער שמפו קמיל
 המיוחד שמפו קמיל

 שיער ולנהירי לבלונדיניות
 במשפחת נוסף מוצו־ חינו

 מעבדות של הקמיל מוצרי
פישר ד״ר

 מכיל טבעי שמפו קמיל
 מפרחי המופק אזולן

הקמומילה
 גוון.השיער את מעמיק הוא

 הטבעי צבעו על ושומר
ורכות. ברק לו מוסיף

טבעי. זוז

שר דרי של מוצר פי

כן־שחר חיים ופרופסור יפת בל״ל מנכ״ל
בנקים שמונה של יו״ר

 חקלאי). לפיתוח יעד לבנק 1967ב־ שהפך
לתע אוצר הוקמו מילחמת־העולם בשנות

 אנגלו־ בנק של להשקעות והחברה שייה
פלשתינה.

 על-ידי זה בנק מונה המדינה הקמת עם
 (היום המדינה כבנקאי הזמנית הממשלה

 1950וב־ ישראל), בנק זה בתפקיד משמש
 1953נד בע״ם. לישראל לאומי כבנק אוגד.

 חברת הציונית ההסתדרות על־ידי נוסדה
 בישראל בע״נז היהודים התיישבות אוצר

בלונ המקבילה החברה עם הסכם שחתמה
הבנק. לבעלת ושהפכה דון,

ליש איגוד בבנק גם שולט לאומי בנק
 בגודלו הרביעי המיסחרי הבנק — ראל

 ערבי־ בבנק שולט הוא כן כמו בישראל.
 ובמימונים, קופת־עם בבנק בנדם, ישראלי
 וארוך. בינוני לזמן הלוואות במתן העוסקת

הצרופה. הבנקאות בתחום זה כל
 קרן לניהול החברה לבנק יש לכך נוסף
 מחזיק הוא דיסקונס בנק עם ויחד חיסכון,

 גם יש לבנק פנסיה. קרנות לניהול בעוגן
נאמנות. קרנות ארבע

 בחברת לאומי בנק שולט בענף־ד,ביטוח
 ב־ בסלנב במעוז, בפרודנשאל, מיגדל־בנין

באמצ מוכנויות־ביטוח. ובאיחוד לאוביט
 בנתח לאומי בנק שולט איגוד בנק עות

ובאמצ בארץ, מתעשיית־היהלומים נכבד
 הוא הענק כלל בקונצרן שותפותו עות

הישרא התעשייה של עצום לחלק שותף
לית.

 ושולט דלק, לחברת שותף לאומי בנק
 אפריקה־ישראל ההשקעות ובחברת בפז

 יחד ובמלונאות. בבנייה בקרקעין, העוסקת
 שותף האחרים הגדולים הבנקים שני עם

 התעשייה. לפיתוח בבנק גם לאומי בנק
 מוחזקים בל״ל של הבנקאיים במוסדות

 בישראל: הפיקדונות ממחצית פחות קצת
ל״י. מיליארד 359 מתוך מיליארד 1968

 של בעליו בדיוק הם מי לברר קשה
מ מסתתרים בעלי־הון ואלו לאומי, בנק

ש הציונית״. ״ההסתדרות הכותרת אחרי
 הנהלת הרכב אך הבנק. את שייסדה היא

ממו שלו הדירקטוריון שחברי — הבנק
 — שופטים היו כאילו חייהם, לכל נים

 הוא מי של האינטרסים את ללמד עשוי
משרת.

 מנכ״ל הוא איינהזרן מרדכי •
 בגרמניה 1930ב־ נולד הוא נוסף. משותף

 עשה שלו הקאריירה את .1944ב־ ועלה
הלאומי. בבנק
 יעקוב הוא שלישי משותף מנכ״ל !•

 ב- ועלה 1919ב־ ברוסיה שנולד מאכט,
ל והגיע נגבה, קיבוץ חבר היה .1936
היהו בסוכנות קאריירה אחרי לאומי בנק
 הולנדר בחברת במישרד-האוצר, דית.

התעשייה. לפיתוח ובבנק (פרוונים)
נו ייד,1"1 ישראל הרביעי, המנכ״ל •1
 הוא .1934ב- ועלה בגרמניה 1926ב־ לד

 אייג־ למרדכי נישואין, באמצעות קרוב,
 הקאריירה ואת מישפטית, השכלתו הורן.
 המסונפים הבנקאיים במוסדות עשה שלו

לאומי. לבנק
 יז־ הוא החמישי המשותף המנכ״ל •1

 בבריגדה ששירת ,1922 יליד ראש, סח
לאומי בבנק שלו הקאריירה את ועשה
שמו את להוסיף אפשר אלה על !•
 בפתח־ 1911ב־ שנולד טודצ׳ינסקי, אל

 ב־ שירת הרצליה, בגימנסיה למד תיקווה,
 בבל״ל, שלו הקאריירה את עשה בריגדה,

 שימחה את מישנה־למנכ״ל; הוא והיום
 ב- שנולד איגוד, בנק מנכ״ל סורוקר,

 בשירות קאריירה עשה בירושלים, 1928
 התיקשורת! מישרד מנכ״ל והיה הממשלתי

 אפריקה־יש־ מנכ״ל גרופמן, שדמה ואת
 1937ב־ שנולד לאומי, לבנק השייכת ראל

 דרך עברה שלו והקאריירה בתל־אביב
 מיש- של וחברות־הביטוח לצרכן המשביר

סחרוב. פחת
 כ־ לאומי״ ב״בנק יש הכל כסך

 התופסים אנשים עשרים־שלושים
ובחב בבנק הבכירות העמדות את
 מחלי• הם ואלה לו, השייכות רות
זה. בנק טני

 קיבוצ- פועלים:
לשעבר גיקיס

אח שנה ,1921ב־ נוסד הפועלים נק ף*
 בחיפה, בטכניון ההסתדרות ייסוד רי ״

 וההסתדרות הציונית ההסתדרות על-ידי
)61 בעמוד (המשך

לתסיור סתסודדים סזסין

 ביותר הטוב ההמבורגר הכנת תחרות
 לפנה״צ: ס.וו0 בשעה ו.ו2פד. בשבת תתקיים ההתחרות
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