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 בד כמות עבור שטרלינג לירות שתי של
 ה־ על אוהלים. תריסר לייצור המספיקה

 כל לא — הבד על קופצים. היו אוהלים
 לתפירה אותו מסר הבד, על קפץ גבי כך.

אוה למכור היה יכול ימים כמה וכעבור
 נמכרו שבו אולם באותו מתוצרתו, לים

 מזה יותר זול במחיר הציוד־הצבאי, עודפי
הממלכה. אוצר נציגי שביקשו
 כשנגמרו במהירות. לשגשג החלו עסקיו

 לרכוש המשיך הוא הציוד־הצבאי, עודפי
 ולשווק לייצור אותם למסור חומרי־גלם,

וציור ספורט אופנת מחנאות, של ציוד
רוו הגיעו כבר ספורות שנים כעבור ים.
 שטרלינג לירות אלף 200 של לסכום חיו

ליש״ט, מיליון 4 של מחזור מתוך בשנה,
 הוא פעילותו. את להרחיב החליט גבי

צי־ מניות לחברת שהקים החברה את הפך

כנשר העסקים איש־
ציוד־צבאי בעודפי הצלחה

 קאם־ כינה בבורסה, הון שגייסה בוריות,
ה שני בין שילוב מעין שהוא — פארי

וסאפארי. קמפינג מונחים
 קאנו־ מהווה כיום בעירו. יצואן אין
ה אספקת בתחום בינלאומי מושג פארי
סי אוהלים, כמו והספורטאי המחנאי ציוד
 ולבוש מזרונים תרמילים, שקי־שינה, רות,

 השנתי המכירות מחזור אופנתי. ספורטאי
 לה ויש דולר מיליון 50ב־ מסתכם שלה

 שוודיה, גרמניה, כמו במדינות סניפים
 העולם, רחבי בכל מיפעלים והונג־קונג.

 הוא שכר־העבודה בהן במדינות במיוחד
 הדרומית, וקוריאה טאיוואן כמו נמוך,

 מפיצה היא אותו ציוד עבורה מייצרים
העולם. רחבי בכל שלה הספורט בחנויות
ל והאב הנשוי בצה״ל, לשעבר הסגן
 מבקר הארץ את עזב שמאז ילדים, שלושה

ה משפחתו בחברת ומבלה בקביעות בה
 שלו החלום את להגשים הצליח מקומית,

עש של באיחור ישראלי ליצואן להפוך
שנה. רים

ה הסניף את חנך כאשר שבוע, לפני
להת היה יכול הוא חברתו, של ישראלי

 חתם האחרונה השנה שבחצי בכך גאות
 מ- דולר כמיליון של בסכום הזמנות על

 חברת עבור שייצרו ישראליים, מיפעלים
ו ספורט מעילי הבינלאומית* קאמפארי

 מקורות מחפשת החברה אחר. ספורט ציוד
 בארץ מוצריה של שוטף לייצור נוספים

* לאירופה. ייצוא לשם
כ לעשות בנשר גבי הצליח שלא מה

 שנה עשרים עושה-עתר, הוא ישראלי,
מצליח. לונדוני כאיש־עסקים יותר, מאוחר

ט מיש□
הומתקוזגדו אצבעות

מכיעת־האצכעות,״ ״נטילת
 ״היוותה עורד־הדין, טען

תקיפה; שד פלילית עבירה נם
אזרהית״... עוולה וכן

ב רעידת־אדמה, סף על עומדים ״אתם
תלונות בג״ץ. של קרובה אפשרות רמיזה:

)74 בעמוד (המשך

 המשקאות לחברת קשר כל לה שאין *
קאמפארי. האיטלקית

בבושה שהסתבך האיש
 בינלאומית נוברות

ץ ל מ ו  י ו י • ו 11׳ ה
 כקונה שו־התחבווה
 אחרי - ..נתיבי־א״רוך

החוות לתנועת שתום
אורי עורך־הדין פנה שכוי,} פני י■
 הגיש בתל־אביב, לבית־המישפט גורן •

האר לקוחו, בשם לפועל להוצאה תביעה
 מ-יש הוא הנתבע גודוביץ. ישראל כיטקט

מ ולדו, ש חברת מנכ״ל אברמוביץ, עון
 התביעה: עילת בתל־אביב. 5 גנסין רחוב

 לירות, אלף 200 בסך בחתימתו, שטרות
במועד. נפרעו לא לגודוביץ, שנמסרו
 של נוסף מעלל חושפת השטרות פרשת

 שתרומותיו אברמוביץ, הבינלאומי הנוכל
 חלקו את להשכיח סייעו לתנועת־החרות

 ממשלה שרי ועוררו רבות בעיסקות־נכל
לב. מקרב עליו להמליץ

 על — כתבות בסידרת תואר אברמוביץ
 הזה (העולם באפריקה ישראלים עסקים

 נוכל עם שתיכנן כמי ),1978 דצמבר ,2156
 אלף 700 הוצאת פאר, צבי אחר, בינלאומי

 בזכיון שהחזיקה שווייצית, מחברה דולר
 של המרכז־אפריקאית בקיסרות לאוראניום

 הציע אברמוביץ בוקאסה. לשעבר הקיסר
 עד, ביער כביש למענה לסלול לחברה

 | דולר אלף 700 של מיקדמה לקבל ועמד
ב להפעיל עמד כן הסלילה. חשבון על

 צבי שותפו בעיסקה לרוב. כבד ציוד כביש
 אמנון והחיפאי אחרוני רחמים ורעיו, פאר

 של אחר שותף של ידיד גם שהוא אלקיים,
מחיפה. בר-יונה דויד אברמוביץ,

 לאיטליה להגיע היה אמור אברמוביץ
 האפריקאית, הקיסרות של המיכרות שר עם
 חנני, ושולי חבורת־פאר לו המתינה שם

 מישטרת השר. את לארח צריכה שהיתר,
 חנני את וציידה העיסקה על ידעה ישראל

לגופה. שהוצמדו סמויים, במכשירי־הקלטה

גודוכיץ אדריכל
גדלה כבר הדיירת

 לאהרוני. המלכודת על סיפרה היא אולם
 ב- נעצר שפאר כיוון הוכשלה העיסקה
 בעניין אהרוני עם שם שהה עת שווייץ,

 במועד להגיע יכולים היו לא וכך אחר.
 בנמל- נעצרה שולי באיטליה. לפגישה
 * ופירסום שובה, עם מיד בלוד, התעופה
לביטולה. גרם הזה בהעולס הפרשה

צעצועי
ילדים

אב חזר זו עיסקה שנכשלה חרי ^
■  חברה לו יש שם לחוף־השנהב, רמוביץ י

 והחל לישראל הגיע כשנה לפני לבנייה.
לדבריו, בתנועת-החרות. קשריו את לנצל

סד




