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הלא־ידועה האיומופוריה

אחרוני וחמים עם בעסקים תומר אבנו
 ישהתפרסם למימון, חברות בלל בעבר שהיה תומר, אבנר איש״הכספים

 ממאסר שנה כחצי לפני ששוחרר אחרי כלכלית, לפעילות חזר אילת, עיריית ;.מימון
 טוביה עם השותף אהרוני, רחמים עם לעסקים נכנס תומר זו. פרשה על

בבת-ים. ״בר־בקר״ הבשר במיפעל אושרי
 במיפעל וכן ״בר-בקר״, בהפעלת רבה פעילות לאחרונה מגלים ואושרי אהרוני

 במונטווידאו, קרקעות האחרונה בשנה רכשו כך על נוסף בכרם־התימנים. החמוצים
בדרום־אמריקה. זו למטרה ששהה דנוך, ישראל ידידם באמצעות אורוגוואי, בירת

רקנאטי מישפחת של
 מישפחת כי יודע בישראל הציבור

 שהוא דיסקונט״, ב״בנק שולטת רקנאטי
 ושיש בישראל, בגודלו השלישי הבנק

 לבדם אלה נכסים בחו״ל. בנקים גם לה
 אחת של מעמד לה להקנות כדי דיים

ה־ ובין בישראל, העשירות המישפחות

פנמה בתעלת־ מיכלית
דולר מיליון 240

שופך 'האוצר
לאש בנזץ

 האוצר של הרשמית שהמדיניות בעוד
 והקטנת הבנקאי האשראי החנקת היא

ה את להקטין כדי בשוק, הכסף כמות
 ישראל״ ו״בנק האוצר הזרים אינפלציה,
 מיליארד 10כ- האחרונים בחודשיים

 כל לסן שווה זה סכום לשוק. לירות
 שהזרימה מיליארד, 11.5 של ההזרמה

נובמבר. ועד מאפריל הממשלה
נוטר ההזרמה לכן שקודם בעוד אולם

 את שספגו הצמודים, מכירות על״ידי לה
 שהוסיפה הכסף וכמות בחזרה, הכסף

 רוכש עתה הרי גדלה, לא הממשלה
 מיליארד בשני צמודים ישראל״ ״בנק

ויותר. לחודש לירות
 פעולותיו את האוצר מימן לכן קודם

 צמודים, ממכירת מהכנסות השוטפות
 בא והמימון זה, מקור נפסק עתה ואילו

חדש. כסף מהדפסת ישירות
 את חמורה בצורה מגביר זה מעשה

ה התהלין ואת בשוק, הכסף כמות
אינפלציוני.

 ווכשים זהב״ ~נ■
ו״8>11■ש את..הדו

 בשפה לתיירים המידע שבועון בעלי
 אותו הציעו ישראל"׳ ״הלו האנגלית,

ב שענתה זהב״, ״דפי לחברת למכירה
ה את בזמנו רכשו זהב״ ״דפי חיוב.

 השבועון ישראל״, ״הלו של מתחרה
 ישראל״ ״הלו בעלי בישראל״. ״השבוע
 בין חילוקי-דיעות בגלל אותו מוכרים
השבועון. בעלי שלושת

 למכירת משא-ומתן גוהל לכן קודם
 פרטיים מו״לים לכמה ישראל״ ״הלו

תוצאות. ללא אך אחרים,

כולו. בעולם עתירות״הנכסים מישפחות
ה שהנכס הוא, כאן ידוע שלא מה
ב העולה רקנאטי מישפחת של עיקרי
קבו על ובפעילותו בשוויו אחוזים מאות

 בשם חברה הוא דיסקונט״, ״בנק צת
 (או־סי-ג׳י), גרופ״ שיפהולדינג ״אוברסיז

 לאוניות- בעולם הגדולות אחת שהיא
ב שולטת רקנאטי מישפחת צ׳ארטר.

 גדולה, חבילת-מניות על-ידי זו חברה
החב את מנהל המישפחה מטעם כאשר

 מנהל גם שהוא רקנאטי, רפאל רה
 חברי יתר בניו־יורק. דיסקונט״ *,בנק

מור- הם החברה של מועצת־המנהלים
 ר חרמן דין, תומאס היימן, טון

 ו שפי־ ג׳ורג׳ שלום, סטפן מרקין,
 סטיו־ וגיימס זינגר הרברט רו,

ארט.
 ! שאינה מכיוון ידועה, אינה זו חברה

 י לקשריה ישראלים. בקווים כלל פועלת
 | ״דיס־ לקבוצת יש ישראל עם הימיים
 ן ״מריטיים אחרת, ימית חברה קונט״

 | או״סי-ג׳י מניות קורפוריישן״. אוברסיז
 1 יציב במחיר ניו־יורק של בבורסה נסחרות

ל החברה מאזן המניה. דולר 45כ״ של
 רווח על מראה השנה בספטמבר סד

 נקי רווח דולר, מיליון 64.3 של תיפעולי
 המקוצר המאזן דולר. מיליון 15.4 של

 נכללו 1979 של השלישי ברבע כי מספר
מ כתוצאה דולר, מיליון של הפסדים

 הראשונה ובמחצית שער־מטבע, שינויי
 סיבה מאותה הפסדים היו 1979 של

 הפסדים דולר. מיליון 2.4 של בסכום
ו אוניה ממכירת מרווחים קוזזו אלה

מיל 1.254 בסך פיצויי-ביטוח מקבלת
דולר. יון

 מיכלית החברה קנתה השנה במשך
 טון, אלף 121 של נפח בעלת פגועה
 של נפח בעלות נוד אוניות שבע חכרה

 נוד אוניות שלוש ורכשה טון, אלף 521
 החברה טון. אלף 473 של נפח בעלות

 342 של בנפח אוניות שש עתה בונה
 יחד .1981 בשנת אותן ותקבל טון, אלף

 74 של צי בעלת החברה תהיה איתן
ש טון, מיליון 6.2 של בנפח אוניות,

 מיליארד על יעלה העלות במחירי ערכן
דולר.

הפר צי-המיכליות בעלת היא החברה
אמרי דגל תחת בעולם ביותר הגדול טי

 הנפט של העיקרית המובילה והיא קאי,
 מיליון 1.5 עתה מובילה היא מאלסקה.

לארצות״הברית. מאלסקה ליום חביות
 כי מראה 1978 לסוף החברה מאזן
 הוו־ דולר. מיליון 767ל־ הגיעו הנכסים
דולר. מיליון 300 היה המניות

 חברת כי נמסר רואי-החשבון בהערת
 מקבלת קורפוריישן״ אוברסיז ״מריטיים
 חבר של בבעלות והיא קבוע, קומיסיון

מועצת־המנהלים.

 מזו־יתננסח בהסוו׳
ליחלומניס תרשים

 היהלומנים בין הסכם הושג לאחרונה
 מקד״ בעניין מס־ההכנסה, הנהלת לבין

 .1979 לשנת היהלומנים של מות־המס
 לא והחברות, העצמאיים ליתר בניגוד
 .1979 בשנת מקדמות היהלומנים שילמו
 בנובמבר אותן ישלמו הם כי סוכם
ה את יקפיאו כי סוכם באפריל). (תחת

 עליהם יטילו ולא המקוריות, מקדמות
וריבית. הפרשי־הצמדה או פיגורים קנס

 יהיו המקדמות חישובי כי סוכם, עוד
 80,ס/״ בתוספת ,1978 שנת של המס לפי

אחו ממאה יותר של באינפלציה (זאת
!) 1979 בשנת זים

 כי ישראל״, ״בנק פירסם לאחרונה
 מפגרת וחברות מעצמאיים המס גביית
 וזאת משכירים, הגבייה לעומת ביותר
האינפלציה. בגלל בעיקר

 יחזק היהלומנים עם הסכם כי נראה
זו. מגמה

 ■1םב? משור
 עסרחו־ענק אשו3

ושה110ס יסברו
 של בנייה עבודות מסר הבינוי מישרד

 לחב- ביבנה צעירים לזוגות דירות 1000
 מיש, שלום אהרון של רות-בנייה

בספר-הקבלנים. רשום שאינו למרות
 אישר בראוו, אריה רשם־הקבלנים,

 והרצליה רמת״גן למישטרת הגיש כי
 הבונה גניש, אהרון נגד תלונות שבע

כ כחוק מורשה שיהיה מבלי מיבנים
 אולם שנה, לפני הוגשו התלונות קבלן.

 דבר, המישטרה עשתה לא היום עד
בבנייה. ממשיך וגניש

 כי טוענים, הבנייה בענף גורמים
הבי במישרדי העבודות את קיבל גניש
 ב- פעילים שהם לחבריו, תודות נוי,

תנועת־החרות.
גדו מיבנים בשלושה שותף היה גניש

ה עם ברמת־גן•, בשיכון״ותיקים לים,
 השותפות פהיילוב. בן־ציון יהלומן
 חילוקי״ בגלל שנה כחצי לפני פורקה
בספרים. הרישום ניהול דרך על דיעות

 גדול ומיסחר מגורים מרכז בונה גניש
 ו- אחד״העם הרחובות בפינת בהרצליה,
 וקולנוע סוקולוב בפינת וכן סוקולוב,

 שבנתה בחברה גם שותף גניש ״גיל".
 בעל עם בשותפות מרס״, ״בית את

שולמן. דויד שנרצח, ״מרס״
 מסר שהוא מכחיש הבינוי מישרד

לגניש. עבודות

מרמים איך
? בשווארמה

 רשת- פתיחת מתכננים ישראלים כמה
ה הריווחיות בגלל באירופה, שווארמות

 הרווחים מקור כי מסתבר זה. בענף גדולה
 עשוייה השווארמה בהונאה. בעיקר, הוא,

 כך. חושב אותה שקונה ומי מבשר״כבש,
 השווארמות בעלי הישראלים, כי מסתבר

 עליו ושופכים בשר־חזיר מוכרים באירופה,
 עולה באירופה החזיר בשר כבש. שומן

מבשר-הכבש. אחוזים כעשרה
 גרוע להיות עלול התחליף בישראל

 חמורים בשר הוא קרובות ולעתים יותר,
פיקוח. כל ללא וסוסים,

רשיונות נשללו
של ההימורים

סטייו סיריל
 את שללה הבריטית מועצת־ההימורים
ה בתי שלושה של רשיונות-ההימורים

 מלונדון, היהודי איל־ההון של הימורים
היהו המגבית מראשי סטיין, סיריל

 גוש- של העיקריים המממנים ואחד דית,
המפד״ל. וצעירי אמונים

 מועצת-המנהלים יושב-ראש הוא סטיין
 ״לאדסברוק״, בחברת עיקרי ובעל־מניות

מוע מבתי־ההימורים. הכנסותיה שעיקר
 הפעיל סטיין כי מצאה ההימורים צת

לקוחות למשיכת ופיתויים זונות רשת

סטיין יושב־ראש
וגוש־אמתים הימורים זונות,

אח לשלו. מתחרים של מבתי-הימורים
 רשיונות-ההימו- את לשלול שפסקה רי

 עסקיו את יעביר אם אלא שלו, רים
 סטיין הקים שנה, חצי תוך האחרים

 ״לאדס- על־ידי שנשלטה אחרת חברה
 בתי-ההימורים. את רכשה והיא ברוק",

 זה, לפיתרון סירבה מועצת־ההימורים
 דחה סטיין, עירער שלפניו ובית־מישפט,

 בא- הצהיר בבית־המישפט העירעור. את
 אמר לא סטיין כי מועצת-ההימורים כוח
למועצה. האמת את

 בעלי״מניות בין תביעה מועלית עתה
מ יתפטר כי ״לאדסברוק״ של גדולים
 לנסות כדי החברה, יושב-ראש תפקיד
בתי-החימורים. את להציל




