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 ישראל״, ״משקיעי האמריקאית בחברה 8״/״ קבוצתו עם המחזיק רוטברג, סם
 עם ״כור״. קבוצת של זרה לחברה״בת חלקו את אלה בימים מוכר בה, והשולט
 שיש הפועלים״, ״בנק לקבוצת השייכת ״אטפ״ל״, עם יחד ״כור״, תוכל המכירה

בחברה. לשלוט ישראל״, ב״משקיעי 5״/״ לה
 של האמריקאיים בעלי״המניות קבוצת מצד נטיון נעשה האחרונים בימים

 לניירות• לבורסה השבוע הודיעו הם החברה. על להשתלט הישראלית ״ירדן״ חברת
 של 3/״0 המיזרחי" ל״בנק ישראל״. ״משקיעי ממניות 5.6״/״ בידם כי בניו־יורק ערך

קרטר. מויקטור שנה לפני שרכש המניות,
 השקעתה נפרע. בהון דולר מיליון 35מ״ יותר בישראל השקיעה ישראל״ ״משקיעי

 לאומי" ב״בנק חלק בעלת גם היא .20״/״ לה יש שבה ״טפחות״, בבנק היא הגדולה
 קבוצת של העניין עיקר ועוד. בישראל ״קטרפילר״ סוכנות בעלת בניו־יורק,

 יהודים אלף 35מ״ יותר ישראל״, ״משקיעי של בבעלי־המניות הוא הפועלים״ ״בנק
 המלט במיפעלי ישראל״ ״משקיעי של בחלקה גם מתעניינת ״כור״ אמריקאיים.

״נשר".
המיזרחי״ ו״בנק ״ירדן״ לבעלי בחברה. 13״/״ עתה יהיו ו״אמפ״ל״ ״כור״ לקבוצת

.8.6״/״ יהיו

ותברח ״אל־ער רי11(

״ננס״!..סיסישר■
חב כמנכ״ל שנדר יצחק של מינויו

 סוכני- אצל חשש עוררה ״אל״על" רת
 חברת שבין הקשרים בגילל נסיעות,

 ל- ״כנס״ והנסיעות הקונגרסים אירגון
 ״אל-על״, של המנהלים וליושב״ראש שנדר

שביט. אברהם
 שנדר, לאה שנדר, יצחק של אשתו

 יצחק ״כנס״. בחברת בכירה עובדת היא
 של אישיים ידידים הם ואשתו שנדר

 בעל זמן לפני עד שהיה שביט, אברהם
 בה. מנהל וגם ב״כנס", המניות שליש
 אחרי ב״כנס" חלקו את מכר שביט

 שביט החברה. על מס־הכנסה פשיטת
 ״סי- בחברת״הנסיעות שליש בעל גם היה

 בבית שטחי״מישרדים שרכשה טיטור״,
שביט לירות. מיליון 4ב־ התעשיינים

שביט ראש יושב־
לשעבר שותף

 שותפיו התעשיינים. התאחדות נשיא הוא
 עקיבא היו ל״סיטיטור״ שביט של

 עזורי, ומנשה מראשון־לציון רוזנמו
בחי עם ״עזורי״. חברת-הנסיעות בעל
מכי על הודיע ל״אל-על״ שביט של רתו
 ״אל-על״ לסוכן ב״סיטיטור״ חלקו רת

רי אין רשם־החברות בספרי במצריים.
 בבעלות שביט של חלקו מכירת על שום

 מחלקו להבדיל המישרדים, שטחי על
החברה. במניות

שנ יצחק כי מציינים ״אל-על״ בחוגי
 לתפקיד ביותר הטוב המועמד היה דר

קו המיסחריים. כישוריו ביגלל המנכ״ל
 הסמנכ״ל תפקיד את לקבל עמד לכן דם

 זה תפקיד כנראה, יקבל, עתה למיסחר.
 אוטו הנוכחי, הסמנכ״ל לילו. יעקוב

החב נציג תפקיד את יקבל הרשטיק,
 יהיה בלונדון החברה נציג בפאריס. רה

יפה. מוסיק

לד גובו בר
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 של יוס״הפדיון היה באפריל 1ב-
 אז .1975 משנת תוספת-היוקר מילווה
 תוספת-היו- את לשלם תחת כי הוחלט

 בתעודות אותה ישלמו במזומן, קר
 .1980 באפריל שייפרע למדד, צמוד מילווה
 הוא באפריל, 1ב- הוא שהפידיון למרות

 בעת האחרון הידוע המדד לפי יהיה לא
 ה־ בחוק פברואר. מדד היינו הפידיון,
 המערך, על-ידי בשעתו שנקבע מילווה,

 דצמבר מדד לפי יהיה הפידיון כי נאמר
 היה שאז היא הסיבה כי יתכן .1979

 ההפרש כיום לחודש. 2ב-״/״ עולה המדד
 .15״/״ הוא פברואר למדד דצמבר מדד בין

 של שער לפי תפדינה המילווה תעודות
 110״/״ נותן 15״/״ של ההפרש נקודות. 721
 גנבו פשוט זה סכום המקורי. הסכום על

אחד. מכל
 כאשר הגניבה. סוף זה אין אולם

 שער כי הוחלט בשעתו, המילווה נקבע
 1975 דצמבר מדד לפי יהיה ההתחלה

ה שהיה ,1975 ספטמבר מדד לפי ולא
 הפרש שוב המילווה. שנת של חציון

פחות. שתקבל מדד חודשיים של
 לא 3,/״ היא המילווה על הריבית

המחי עלו הריבית נקבעה מאז צמוד.
ה שהריבית הדבר פירוש .750/״סב- רים

פרומיל. 4 רק למעשה, שווה, משולמת
 בשנת לשילטון הליכוד שעלה לאחר

 פיד־ המאפשר לחוק, תיקון הנהיג 1977
 נקבע, בתיקון המילווה. של מוקדם יון
 האחרון. המדד לפי יהיה הפידיון כי

 ירוויח מוקדם פידיון שביקש מי כי יוצא
 למועד עד בסבלנות שחיכה ממי יותר

המקורי. הפידיון

עלו הכבש מחירי
ב הכבש מחירי עלו האחרון בחודש

 60מ־ עלה קפוא כבש קילו אחוזים. מאה
 כבש קילו לירות. 140ל- לירות 70 עד
לירות. 300ל- 200מ־ עלה חי

 את במיקצת קיזזה המחירים עליית
 מזה שנתקעו יבואני-הכבש, של ההפסדים

 טונות מאות כשברשותם חודשים כמה
 גדולה כמות שיובאה אחרי קפוא, כבש
ש מי מאוסטרליה. קפוא כבש של מדי

 בחודש הצליח מכר ולא מעמד החזיק
 בין מהפסדיו. גדול חלק לכסות האחרון

 ״אפרופים״, חברת מעמד: המחזיקים
לפ עד שהציעה גאון, לנסים השייכת

 במחיר קפוא כבש טונות 36 חודש ני
 עתה קונה. היה ולא לירות, 70 של

לירות. 115 של במחיר הכבש את מכרה
 רשיו- הפסקת בגלל התייקר הכבש

ו הקפוא הבשר התייקרות נות-הייבוא,
הפסח. לקראת בביקוש הגידול

 מחסור, מורגש בעופות-קפואים גם
 אגירה :הסיבה .1 מס׳ בעוף בעיקר

ה גדולים, סיטונאים על-ידי עופות של
ש הוזלת-המחירים מיבצע את מנצלים

 אחרי להתייקרויות בציפייה החג לפני
הפסח.

הקשור תיק נעד□
בפרשת

 ״בית בין עיסקת״המקרקעין תיק
 הפרטים ובו תל-אביב לעיריית מרס"

 הכולל מיגרש מכירת של העיסקה על
 ל״בנק תל־אביב מעיריית ציבורית דרך

 רשם־המקר- מלישכת נעלם דיסקונט״,
 נח־ משה עורך-הדין בתל-אביב. קעין
 ה- על למפקח מיכתב-תלונה כתב שיו

 נעלם כיצד יחקור כי וביקש מירשם,
התיק.

 תל-אביב עיריית של המיגרש מכירת
לאו שטחים בריכוז עיסקת־מפתח היתה

דיסקונט״. ״בנק על-ידי הרצל רחוב רך

נחשון עורד־דין
? יחקור מי

 של סמוך מיגרש הבנק רכש מכן לאחר
 הציבורית שהדרך ומכיוון מרס", ״בית

 היתה בחלקה המיגרשים שני בין שעברה
 איפ- העירייה, של הקודם המיגרש על

 הנסיון את העירייה מיגרש מכירת שרה
 לסיכסוך גרם זה נסיון הדרך. את לסגור

 בעלי ובין ו״דיסקונט״ מרס״ ״בית בין
האחים בראשות באיזור, המיגרשים

שניר.
ה את מייצג נחשון משח עורך־תדיו

 ניסה הוא המקרקעין. בתיקי שניר אחים
 ה- פקידי אך בתיק, לעיין פעמים כמה

 שני אחרי למצאו. הצליחו לא מירשם
תשו ללא רשם־המקרקעין אל מיכתבים

 המירשם. על למפקח בתלונה פנה בה,
תשובה. כל הגיעה לא זה מיכתב על גם

לאירופה טוס
מחיר בחצי

 להגיע דרך גילו ישראלים עשרות כמה
 תל״ מכבי של למישחק-הגמר לברלין,

לי אלף 25 לעומת מחיר. בחצי אביב,
לבר טיסת״שכר שעלתה בממוצע, רות,
 שמחירו בכרטיס לבוקרשט טסו הם לין,

מבו דולר. 200מ״ פחות הוא הרגיל
אי ערי לכל סדירות טיסות יש קרשט
 מסובסדים. במחירים המיזרחית, רופה

 ועברו ברלין, למיזרח טסו הישראלים
למישחק. המערבית לעיר

 ב- אחרות לערים גם כך לטוס ניתן
ב לערים להגיע כדי אירופה, מיזרח
המחיר. בחצי מערב,

..אפרופו״
רשיון לויפד

 תל-אביב של לבניין־ערים הוועדה
 והמיסעדה הקפה בקשת את אישרה

 התרבות", ״היכל ברחבת ״אפרופו״,
 פועל המקום לקפה-מיסעדה. רשיון לקבל
 הותנה האישור רשיון. ללא שנה מזה

 דמי- בתשלום וכן במיבנה שינויים בכמה
 ולעירייה, התרבות״ ל״היכל שכירות

שולמו. שטרם

ונכד ׳עסובסון
גרוזינית לקבוצה עסקו

 שנים) 45( הוותיק צורפות-הזהב עסק
 אלנבי ברחוב יעקובסון, נסים של

 לקבוצה אלה בימים נמכר בתל-אביב,
 חנויות כמה על שהשתלטה גרוזינית,

 למכור נאלץ יעקובסון באלנבי. צורפות
 אחד מצד ששוכנע אחרי חנותו את

 גורמים שני ומצד גבוהות, הצעות על-ידי
 לעסקו להיכנס מלקוחות מנעו אלמונים

שיתרצה. עד
 50 לפני מעדן ארצה עלה יעקובסון

 שהוא העסק, את הפעיל ומאז שנה,
בתל-אביב. הוותיק

אחוונות ..ידיעות
נוסו בית בודה

ב דנה תל-אביב של ועדת-בניין־ערים
 בית־ לבנות אחרונות״ ״ידיעות בקשת

 על קומות, שלוש של בגובה מישרדים
אח ״ידיעות לבית הסמוך ריק מיגרש
 מהנדס״העיר פתח-תיקווה. בדרך רונות״
 החליטה והוועדה הבקשה, על המליץ

 עם חוזה חתימת לאחר בה ולדון לשוב
העירייה.

:המ׳שרדיס מ׳לתמת
לחוקים, נותנים

החלשים את חנקים
 שיפ- דויד תל״אביב, סגן־ראש״עיריית

 במישרדים מילחמת-חורמה הכריז מן,
 אסור. הדבר שבהם באיזורים השוכנים

 הבלתי- הפולשים בפינוי התחיל הוא
 ועדת-בניין- רב. בתוקף האלה חוקיים

 החליטה שלה, היושב״ראש שהוא ערים,
ב החלטות בפברואר) 13(ב- לאחרונה

 מהכרזותיו הפוכות שהן המישרדים עניין
יחסי-ציבור. לצורכי שניתנו שיפמן של

ביק טורס״ ״עדן הנסיעות חברת •
 בדירת-מגורים חורג לשימוש אישור שה

נג שהוגשה אחרי מישרד-נסיעות, עבור
 העירייה מהנדס מישפטית. תביעה דה

 מיוחדת ועדת-בדיקה לבקשה. התנגד
ל היא אף והתנגדה במקום ביקרה
 ועדת-שיפמן החליטה זאת למרות בקשה.
בה. ולדון הבקשה את לרשום

 ביקש רפאלי משה האדריכל •
 כ- שלו בסטודיו חורג לשימוש אישור

 תביעה הוגשה מעבדת-צילום־שיניים.
 זאת בכל החליטה ועדת-שיפמן מישפטית.

בבקשה. לדון
 שימוש ביקש קירוליק עורך-דין •

 ועדת- עורך־דין. כמישרד בדירת-מגורים
 הוגשה התנגדה. במקום שביקרה בדיקה
 החליטה ועדת־שיפמן מישפטית. תביעה

בבקשה. לדון זאת בכל
ל אישור ביקשה ״אגיס״ חברת •

 למימכר למישרדים דירת-מגורים הפיכת
 לבקשה. התנגד מהנדס־העיר תרופות.
ולדון. לשוב החליטה הוועדה

 ביקש ממט ירון רואה-החשבון •
 הוגשה בדירת-מגורים. למישרד אישור
ל התנגד העיר מהנדס נגדו. תביעה
בה. לדון החליטה ועדת״שיפמן בקשה.

 שימוש ביקש יעקובוביץ משה •
 בית-מגורים. של במרתף במישרדים חורג

 לא פעם החליטה ועדת־בנייו״ערים
 ועדת־שיפ- מתנגד. מהנדס-העיר לאשר.

בבקשה. לדון החליטה מן
אי ביקשה דוקובסקי צילה •
 בקומת-קרקע. דירה במקום לחנות שור

 התנגד. מהנדס״העיר התנגד. ועד״הבית
לדון. החליטה ועדת״שיפמן

 מ־ בכור יוסף אלה: כל ולעומת
 מצפון היו הקודמים (כל קריית-שלום

 בחלק לחנות אישור ביקש תל-אביב)
 היא החנות גר. הוא שבה מקומת-קרקע

 הכוללת מישפחתו, של היחידה הפרנסה
 ועדת- חולת-נפש. ואחות זקנים הורים
 שלא תקיפות ברוב החליטה שיפמן
תיכנוניים. מטעמים לאשר,


