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גולן דויד את

המנכ״ל, ביקש הראשון״, הבינלאומי ״הבנק את אייזנברג שאול רכש כאשר
ד לו, דוי לשעבר. מנכ״ל לראות עניין לו אין כי וטען לראותו, סירב אייזנברג לפגשו. גו

 נקבע לממשלת־ישראל הבנק בין ההסכם בתקנות כי לאייזנברג התברר אחר־כך
 גולן, את לראות הסכים אז רק מנכ״ל. החלפת על זכות־וטו ישראל״ ל״בנק כי

וגסות. חוסר־נימוס בהם מפגין כשהוא דקות, 20 לו והיקצה
אלבין, מיכאל תבע הבנק של החדש הדירקטוריון של הראשונה בישיבה

 גולן אייזנברג. של ברואי״החשבון בנק של רואי־החשבון את להחליף אייזנברג, נציג
 בחברת- כמנהל אותו ימנו כי אלבין תבע אחר״כך להיכנע. ונאלץ לסרב, ניסה

 לא כי וטען התנגד גולן שלו. קרנות״הנאמנות את המנהלת הבנק, של הנאמנות
חברות־בת. בהנהלות לכהן הבנק של לדירקטורים נאה

 הבורסה על להשפיע יכול היה בישראל, אנשי־הבורסה מגדולי שהוא אלבין,
הקרנות. על השליטה בעזרת

אייזנברג, של קיסריה״ ״חברת תשקיף של החתם יהיה הבנק כי התנגד גם גולן
 התפטר זה רקע על ברכישה. הסיכון בדבר אזהרה העטיפה על להדפיס ודרש

 צדיק גם אבל ההנפקה. של חתם להיות הסכים צדיק, בנו ומחליפו, הבנק, מן
 ולהעלות בבורטה, במיסחר להתערב אייזנברג נציגי ממנו דרשו כאשר התקומם

 שימכור מוטב כי לאייזנברג שהבהיר ישראל" ל״בנק ופנה הבנק, מניות את
הבנק. את

 כשותף לאומי״ ״בנק הכנסת את תאפשר ״דוות״ לקבוצת הבנק מכירת
 הם הרוכשים שכל בנימוק לעיסקה, בנקאית ערבות נתן לאומי״ ״בנק לבנק.

 המיועדת ״דנות״, חברת של המניות להנפקת ערב גם יהיה הבנק שלו. לקוחות
 המניות כל את ירכוש הבנק כחתם לאייזנברג. לתשלום דולר מיליון עשרה להביא

הבינלאומי״. ב״בנק לבעל־מניות לאומי״ ״בנק יהפוך וכך ירכוש, לא שהציבור
 ״בנק אחרת. מעיסקה שמתברר כפי הרכישה, מאחרי עומד לאומי״ ״בנק

 הבינלאומי״ ״הבנק רכישת ולמרות ״דנות״ קבוצת עם לעסקים בנק מקים לאומי״
 במקום כי סבירה אפשרות יש קודם. כמו העסקים בנק בהקמת ממשיך הוא

 העסקים. בבנק לאומי" ״בנק עם שותף הבינלאומי״ ״הבנק יהיה ״דנות״ קבוצת
ורבורג״. ״בנק את העסקים בבנק לשתף רוצה ״לאומי״

 להיות צריך שהיה דומה, עסקים בנק של תשקיף כבר הוכן כשנה לפני אגב,
המצב. בגלל נדחתה התוכנית הבינלאומי״. ו״הבנק הפועלים״ ״בנק על״ידי מוקם
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פתח נפט עודפי צפו״ם

 וכלל שבוע מדי האחרונות בשנים לאור שיצא בישראל״, ״השבוע השבועון
 להדפיס האחרון בחודש התחיל לתיירים, המיועדות ומודעות אינפורמטיבי חומר

 למשל, כך, בלבד. העטיפה בשינוי החוברת אותה את רצופים שבועיים במשך
 ועל ראש־הניקרה, של צילום שבשערה 938 מס׳ חוברת בפברואר 21ב־ הופצה

 28ב־ ״.19 ״שנה זו כי נכתב החוברת בתוך ".18 ״שנה זוהי כי נכתב העטיפה
 .939 ומיספרה ״,19 ״שנה כתוב ועליה בת־ים, שבשערה חוברת הופצה בפברואר
בהחלט. זהה התוכן כל השערים, החלפת מילבד כי מראה החוברת שתי השוואת

ם ה ר ב  הוצאת על הוחלט כי אמר בישראל״, ל״השבוע יועץ ליי, (״כושי״) א
זאת. יודעים המפרסמים וכי בהוצאות, לחסוך כדי לשבועיים, אחת השבועון
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בישראל השבוע שד הפתיחה עמודי
שונה מיספר רק

 ושת ו מחזו
״ו״ספארי מיסעדות

 סבר ,',..מזרח
בניין ל״פרעליס״

 מודעי, יצחק שר״האנרגיה, בעוד
להכ בדרישתו הציבור על אימים מהלך

 רב־ השבועון ממשיך הדלק, מחירי פלת
 צפויות כי לטעון ״ביזנס־וויק״ היוקרה

 עודפים והיווצרות במחירי־הדלק ירידה
השחור. הנוזל של

 כי נמסר באפריל) 7( האחרון בגליונו
 9.5 בהפקת להמשיך סעודיה החלטת

 רך שוק תבטיח ליום חביות מיליון
 ירידה להוסיף יש לזאת במחיריו. ויציב

 בארצות־הברית, הדלק בצריכת 70/0 של
 ובעיקר נוספות, מדינות של שורה וגם

 פחות ליום חביות מיליון יקנו יפאן,
 הקיימות העודפים כמויות הקרוב. בקיץ

 שני של עודף מבטיחות בביקוש, והירידה
 כיום למשל, כך, ליום. חביות מיליון

 אלף 700 רק חופשי שוק במחירי נסחרים
 ביום מיליון שלושה לעומת ליום, חביות
.1979 בסוף

 אל-ימאני, זאכי הסעודי, שר״הנפט
 מדינות־נפט תכריח החלטתו כי מאמין
 ממושמעים למחירי־נפט לחזור אחרות

 את יקטינו כי הודיעו מדינות כמה יותר.
 משקיפים מחירים. יורידו ולא התפוקה,
 האיראנית בתפוקה הירידה כי מאמינים

 מן כתוצאה הביקוש, מהקטנת נובעת
 6ב״ הגבוה המחיר וכן האמריקאי, החרם
 28 שהוא אופ״ק, למחיר מעל דולר
 אופ״ק במחיר גם אולם לחבית. דולר

 הנפט כל את למכור עיראק מתקשה
שלה.
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חוסם׳□ כר

על" אל־ ב״
 ״לרום״ במלון נפשו האחרונה בשבת

 ישראל סניף מנהל שהיה מי בתל־אביב
 ומיש- שימעוני, דויד על״, ״אל של

 ועל עימו, הסבו לארוחת־הבוקר פחתו.
 אנשים, מעשרה יותר החברה, חשבון
 החיים על בעליצות משוחחים הם כאשר
כאשר החברה. חשבון על עושים שהם

נסיעות מישו־ד
 שרות- ומנהל מייסד פינחסי, מייק

 פרש היווסדו, מאז על״ ב״אל שלום
בשם מישרד־נסיעות ופתח מעבודתו

פינדוסי פורש
לשירות שלום

 על״ מ״אל פרש פינחסי טורס״. ״קלאסיק
 הכוללת, תוכנית־הפרישה־מרצון, במסגרת
מוגדלים. פיצויים

 יראה אם כי לשימעוני אמר מהם אחד
 התקף- יקבל הוא הורגיץ ייגאל אותם

 החברה וכה כה בין כי שימעוני השיב לב,
 כל חיים לעשות כדאי ולכן מחוסלת,

חשבונה. על ניתן, עוד

 מ־ססו ■ותו
דוות מידיון

 עבר ״ספארי״ המיסעדות רשת מחזור
 ,1979 בשנת לירות מיליון 100ה־ את

 הרשת. מבעלי ליידן, ן בריא מסר
 ופתחה מיסעדות, שש מפעילה ״ספארי״
 ״פלא־ מלון בחוף מיסעדת־דגים לאחרונה

ה במיסעדה המיוחד בתל־אביב. זה״
 שהיא הוא ״סיפארי״, הקרויה חדשה,
 של כמות כל לירות 300 תמורת מגישה

האוכל. שירצה ויין ודגים ראשונות מנות
 מדרום־ עולים לקבוצת שייכת הרשת
 אלן ליידן, מבריאן המורכבת אפריקה,

 אריה והישראלי פרס רוי אלטשולר,
סי מיסעדה גם פתחה הרשת ליפסון.

 בשותפות בסביון, האוז״ ״קנטון בשם נית
 במיסעדות שעבד ג׳וצסון, הסיני עם

 בן־דודו שפר, משה ועם שאולי, רפי
שאולי. של

 ירד לא המיתון למרות כי מסר ליידן
הנמו המחירים ביגלל הריאלי, המחזור

 יש זאת עם יחד המאכלים. של כים
 ההת־ ביגלל בריווחיות, מתמדת ירידה

ייקרויות.

 עבוו תשווס
 ■עדה ־1—38 תג

וחודש דהה אדו 10
 צמוד רכב מחזיקי שמשלמים התשלום

 כך — לחודש לירות אלפים 10ל־ יעלה
 משלמים כיום האוצר. בצמרת הוחלט

 3000 רק ממשלתי ברכב המשתמשים כל
 והחזקתו הרכב תמורת משכרם, לירות

המלאה.

את ורכש
ך א ״תדיר

 הפועלים״ ל״בנק מכר המיזרחי״ ״בנק
 ליד פתח-תיקווה, בדרך לא־גמור בניין

לי מיליון מאה של בסכום ״בית־הדר״,
 להעביר תחילה חשב ״המיזרחי״ רות.
 לשם יעביר ״הפועלים״ מרכזו. את לשם
תל-אביב. איזור הנהלת את

 תדי- ״בית את רכש המיזרחי״ ״בנק
הנ את לשם ויעביר השלום, בדרך ראן״
 משדרות וסחר״, למימון ״הבנק הלת

 ל״בנק )70X1 ברובי שייך הבנק רוטשילד.
 ריגר, יוסף לקבוצת והיתרה המיזרחי",
 מנכ״ל לאוטמן. ודוב פילץ אברהם

 חשב לשעבר זינגר, מייק יהיה הבנק
על״. ״אל

קפואים בעונות
 מישרד- של השלומיאלית המדיניות

ב חמור מחסור שוב יצרה החקלאות
שבו כמה שלפני אחרי קפואים, עופות

 אלה. בעופות גדולים עודפים היו עות
טו 2000 המדינה מכרה חודש לפני רק
 למיזרח הפסד, במחירי קפוא, עוף נות

המחי הוזלות בעיקבות ואילו אירופה,
 גם העופות. לחלוטין אזלו בפסח רים

 שהם העופות כמות את הקטינו המגדלים
 מחסור יהיה קצר זמן שתוך כך מייצרים,

קפואים. בעופות חריף
 להתייקרות גרם כבר בעופות המחסור

ו לקילו, לירות בעשר ההודי מחירי
 לירות בעשרים הקפוא הבשר מחירי
 עתה יגיע קפוא בשר קילו מחיר קילו.

הקילו. לירות 360ל־
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