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וראשי הבונוס
 בין יחסי-הגומלין על מעניין גילוי

 (״טימסטרס״) אירגוו״עובדי־ההובלה ראשי
 ומיפעל בארצות-הברית הופה ג׳ימי של

 ה־ על בספר בלול הישראלי הבונדס
 לאור שיצא בדיל, סטיבן מאת אירגיו,

באמריקה.
 :לבונדס בקשר הספר כותב וכך

 על״ידי מעודפת היתה בישראל ״תמיכה
 מאז האירגון של יחסי״הציבור מחלקת

 שיכנע שבו ,1956 בשנת לילה, אותו
 לתרום הופה ג׳ימי את גיבונס הרולד

ב בית־ילדים להקמת דולר אלף 265
 האירגון הטימסטרס היו מאז ישראל.

 ביותר. הגדולים בסכומים בונדס שקנה
 26ב־ בונדס רכשו הם 1977 שנת עד

 הבונדס מכל כרבע מתוך דולר, מיליון
 מרבית המיקצועיים. האירגונים שרכשו

 חגיגית בארוחה נתרמו הדולר מיליון 26
 שהחליף פיטסימונס/ פרנק לכבוד

נאסר. שזה אחרי הופה את
 פיט״ לכבוד החגיגית הארוחה ״אולם

 שעשה החגיגה לעומת החווירה סימונס
 מ־ פרייזר ג׳ו לכבוד הבונדס מיפעל

בקליבלנד משהו שהיה מי כל קליבלנד.

של המאזנים השוואה
סניפי..ז־סקהט׳

ל ד ב . ל ! ד ח נ
 ״דיס- של הסניפים מאזני על נתונים

מאפ 1978 לשנת בחו״ל ו״בל״ל״ קונט״
 מאזן הבנקים. שני בין להשוות שרים
 מיליון 328 היה בשווייץ לאומי״ ״בנק

 ״דיסקונט״ ומאזן שווייציים, פרנקים
 מאזן פרנק. מיליארד 1.7 היה בשווייץ

 מיליארד 1.4 היה בניו-יורק לאומי״ ״בנק
 מאזן ״דיסקונט״. מאזן גם וכמוהו דולר,

 ל״ש מיליון 158 היה בבריטניה ״בל״ל״
 727 ובצרפת בנק) שם אין (לדיסקונט

 בנק). שם אין (ל״דיסקונט״ פר״צ מיליון
 היה בלוכסמבורג ״דיסקונט״ בנק מאזן

 מיליון 51 ובאורוגוואי דולר, מיליון 15
דולר.

כלכלית מילתמה
הכבושים בשטחים

 של הגוברת ההתפשטות על בתגובה
ה ובגדה המיזרחית בירושלים ישראלים
ה תושבי הפלסטינים/ הגבירו מערבית
 על המבוסס הנגדי, מהלכם את שטחים,
 ובמיפעלים, בקרקעות כספיות השקעות
 על-כך פרטים ישראלית. חדירה למניעת

באפריל. 28מה- בגליון ויק״ ״ביזנס מסר
 ממשלת- החלטת השבועון, לדברי

 ל- דרומית דונם 1200 להפקיע ישראל
 500 של בהשקעה ולבנותם, נווה-יעקוב

 קולק, טדי לדברי באה, דולר, מיליון
ה הכלכלית המילחמה התגברות ביגלל

הנגדית. פלסטינית
 קרן הוקמה האחרונה בוועידת-בגדאד

 פעולות לממן כדי דולר, מיליון 150 של
 מצבם לחיזוק ואש״ף, חוסיין באמצעות

 ניכר חלק השטחים. תושבי של הכלכלי
 המועצה באמצעות מוצא זו קרן מכספי

ה אחד בירושלים, העליונה המוסלמית
 דה־ קשר כל לו שאין המעטים גופים
 המקומיות הרשויות ישראל• עם פקטו

 30 כך, על נוסף מקבלות, הערביות
 ראש דרש ולאחרונה לשנה, דולר מיליון
להג פרג/ אליאס בית״לחם, עיריית

דולר. מיליון 150ל־ הסכום את דיל
 על להשתלט ישראל ניסתה כאשר
 ירושלים מיזרח של החשמל" ״חברת
 ממדינות כספים החברה הנחלת קיבלה

 ראש הגרעונות. לכיסוי הפרסי, המיפרץ
 הודיע קווספיה, פאהד עיריית-חברון,

 חשבון על דולר, מיליון שלושה קיבל כי
ל במיפעל דולר מיליון 20 של השקעה

ב זרמו מזה חוץ בחברון. שיוקם מלט
 דולר מיליון 65כ- עוד האחרונה שנה

 שבאו והכספים, שונות, אגודות באמצעות
 הכלכלית האחיזה לחיזוק שימשו מירדן,

בשטחים. הפלקטינים של

ה״טימסטדס״
 דיניץ, שמחה ישראל, שגריר שם. היה

 ראש־ למועדון אורח-הכבוד את צירף
 באופן גדול סכום שתרם על הממשלה,

אירגונו. באמצעות או אישי
 1975 בשנת הטימסטרס קנו ״למעשה

 מפליא זה היה שלא עד בונדס הרבה כה
 קנה פריבנזאו טוני של הסניף שגם

 מאיר הבונדס, דובר הסביר בונדס.
הרוצים אנשים אלה :סטיינגלאס

 לרכוש הדרכים אחת וזו כבוד, לרכוש
 שבצמרת הבחורים זה ובאירגון אותו.

 לרכוש שלמטה מי כל על לכפות יכולים
ש לאנשיהם אומרים פשוט הם בונדס.

 מתחת עצמם את למצוא יכולים הם
בונדס." ירכשו לא אם משאית, לגלגלי

 הבונדס ראשי כי הספר, ממשיך נראה,
 באחד בונדס. מהם רוכש מי חקרו לא

 טיט־ למנהיג תואר־כבוד נתנו המיקרים
מ שהיה פקודה, יוסף בשם סטרס
פרובנזאנו. כנופיית ראשי

 רבות שנים שישב אחרי נרצח הופה
 לרצוח שהורה על ישב פרובנזאנו בכלא.
 גיבונס פיטסימונס, לו. מתחרה מועמד
פושעים. עם שותפות בגלל הודחו ופרייזר

דיניץ לשעבר שגריר
לפושעים מארח

מקווה יפת וטס
הקשת ממצבו לההלץ

 חברת עם חתמה ״יפת״ דפוס הנהלת
 ״קלרין״ תבנה שלפיו הסכם ״קלרין״

 דונם שלושה בן מיגרש על מיבני-תעשיח
 יקבל הדפוס בגיבעתיים. הדפוס בשטח

 משטח-הבנייח. 40* המיגרש תמורת
 הדפוס, שיקבל ,המיבנה, מין חלק

הפו ״בנק של המחשב ליחידת מיועד
 סכומי-כסף לו חייב שהדפוס עלים״,
 הבניה כי אמרה הדפוס הנהלת ניכרים.
 פנוי דונם שלושה של שטח תשאיר
בעתיד. לצרכים לדפוס

 ממישרד- שלילית תשובה קיבל הדפוס
 מיליון 100 להשקיע להצעתו התעשיה

 מתפו־ שחלק מודרנית, בכריכיה לירות
 מוכן אינו המישרד ליצוא. מיועד קתה
 שאין מיפעל זו כבדה בהשקעה לממן

 כושר־ של עודף שיש מכיוון צורך, בו
כריכיות. של ייצור

 דפוס את זמן לפני שרכש ״יפת" דפוס
 בקשיי- נמצא המאוחדים״, ״האמנים

נזילות.

המלאי תישי מכירת
לבגד־שר

 שכרו עור" ״בגד מיפעל של הנאמנים
 ויפתחו בדיזנגוף, חנות-ענק ימים לחודש

 מסיבית במכירה חג-הפסח, אחרי בה,
 כדי המיפעל, של והתוצרת המלאי של

 החברה. של מצוקת-המימון על להקל
 שניידמן זאב עם התנחלו מגעים

דיזנגוף. ברחוב שלו החנות לשכירת

מעמדות שני
קלאב־ ב״קאנטוי

ה מרכז קלאב״, ״קאנטרי הנהלת
 את העלתה תל-אביב, של היחיד ספורט
 ל- בחודש לירות 3500ל״ המקום מחירי

 מראש המשלם ילדים. שני בת מישפחה
 זוהי לירות. אלף 26 של סכום משלם

 לעומת אחוזים, מאה כימעט על העלאה
החב מן גובים זה מחיר שעברה. השנה

 הוא כי הטוען למועדון, המצטרפים רים
 דורש להצטרף, המבקש חבר כל בודק

 המחיר כי ומקווה חברים, של המלצות
מ לא־רצויים אלמנטים ירתיע הגבוה

למקום. הצטרפות
 על קלאב״ ״קאנטרי חתם לאחרונה

מוס ועוד הפועלים" ״בנק עם הסכם
 המוסד, עובדי כל יוכלו שלפיו דית׳
 תמורת למועדון, להצטרף בדיקה, ללא

 רגיל. חבר שמשלם המחיר משליש פחות
 עובד־הבנק, מכל מבקש הפועלים״ ״בנק

 לירות 500 של סכום לקלאב, המצטרף
לירות. 500 עוד מוסיף והבנק למישפחה,
 ההסכם כי אמרה הקלאב הנהלת

 בשליש קטן שלאחרונה מכיוון נעשה
הגבו מחיריו בגלל בו, החברים מיספר

 כל עבור במרוכז משלם הבנק הים•
נמוך. מחיר לקחת כדאי ולכן חבריו,

לפקוד ומשיו ..גילדנד
בחשזו..ברזל־

בתש מכוניות למכירת ״גילרם״ חברת
הסתב למרות לפעול, ממשיכה לומים
 מיליון 50מ־ יותר של בחובות כותה

 החברה פעילות להמשך במקביל לירות.
 שאינם ללקוחות, מכוניות מכירת על-ידי
 החלה היא החברה, מצב על יודעים

 ציודה מכירת וביכללן בפעולות־חיסול,
המישרדי.
ש ללקוחות, עתה מאפשרת החברה

 את לפדות מכוניות, באמצעותה קני
 את להעביר כדי שנותרו, יתרת-השטרות

 את משלמים הם שמם. על המכונית
משל שהם למרות והרבית, הקרן מלוא
 ללא לשלם צריכים והיו במזומן, מים

 יותר לשלם מעדיפים הלקוחות ריבית.
תע המכונית כי להבטיח כדי מהדרוש,

 סופית התמוטטות לפני שמם, על ביר
תו מס״ההכנסה שילטונות החברה. של

 לקוחותיה ומכל החברה מן עתה בעים
 היה ואשר מהם, שגבתה הריבית על מס

מיל בכמה מדובר במקור. לשלם עליה
יוני,לירות.

 לקבוצת הם ״גילרם״ חובות עיקר
 בנקים ובכללה בחיפה, לאומי״ ״בנק

 עליה״, ״קופת כמו לקבוצה, השייכים
מדו ״בל״ל״. של סניפים וכמה ״איגוד״

 שקבוצת בערך, לירות מיליון 40ב־ בר
ל״גילרם״. נתנה ״בל״ל"

ל הודות ניתנה זו מיסגרת־אשראי
 האזורית ההנהלה חבר של המיוחד יחס
 ״גיל- חטין. עובדיה בחיפה, בל״ל של

 מ״קופת נרחב אשראי קיבלה רם״
 אי־גי־סי. מחברת ערבויות וגם עליה״,

 לעבודה עבר אי״גי״סי חשב שהיה מי
 ועדת- חבר שהיה ומי כשותף, ב״גילרם״
 עבד בחיפה עליה״ ״קופת של ההלוואות

ל״גילרם״. ושותף מיוחד כיועץ

חי וו די פלו כ הו
ספרא של הבוק

 ניו- בנקאוף נשיונאל ״רפבליק רווחי
הוכ ספרא, לאדמונד השייך יורק",

 של הראשונים החודשים בשלושת פלו
 מיליון 15.2 היה הנקי הרווח .1980
ה החודשים בשלושת 6.7 לעומת דולר,

 הבנק מחזור שעברה. בשנה מקבילים
 סך דולר. מיליארד 5.2 היה מארס לסוף

ו דולר מיליארד 4 היו בו הפקדונות
דולר. מיליון 312 הנפרע ההון

 רשת הקימה מחאלב ספרא מישפחת
 ״טרייד ביניהם העולם, ברחבי בנקים

 דרום־ ,ביירות בז׳נבה, בנק״ דוולופמנט
 לונדון, הונג-קונג, גרמניה, אמריקה,

 נש־ ל״רפבליק טוקיו. מכסיקו, מיאמי,
 על ניו־יורק. במחוז סניפים 20 יונאל״

 בידי בעברית, ספר נכתב ספרא מישפחת
 ״משל הקרוי שמיש, אמנון הסופר

ובניו״. ספרא עזרא

 בער האיש
),הסיט(ב ארו

ו וגרבי מ גבי הישראליים המפיקים
 בלוס־אנג׳לס לאחרונה שהו יעקב דיני

 ונטו- המפיק הוא מי לבדוק והחליטו
 אמנון בישראל פועל בשמו אשר ריני,

ה ),2225 הזה״ (״העולם אבן-טוב

אכן־טוב מזמין
טלפונים שרות

להש ישראליים שחקנים להסיע מציע
בלוס־אנג׳לס. בסרט תתף

 המופיע הטלפון, למיספר צילצלו הם
 ונענו אבן־טוב, של המיכתבים נייר על
 הוראות. עבורו להשאיר רק ניתן כי

 הרשומה לכתובת ונסעו התעצלו לא הם
 מוזנח לבניין הגיעו נייר-המיכתבים, על

 מישרד במקום וגילו לוס־אנג׳לס בפרברי
 עבור טלפוניות הודעות לקבלת שרות של
תמורתה. שמשלם מי כל

200 ידיומבזבז
שנונות בשיפוץ מיליון

 באתרי־שיפוץ- שביקרו מהנדסי-בנייו
 תוכנית־השיפוץ מתבצעת שבהן שכונות,

 הביזבוז מן נדהמו ידין, ייגאל של
 100כ־ כיום משקיעה הממשלה המדהים.

 והתוכנית דירה, כל בשיפוץ לירות אלף
דירות. 5000 לשפץ היא

 אלף 40 לחסוך ניתן המהנדסים לדעת
 לירות מיליון 200 או דירה, בכל לירות

שמכני כך על מצביעים הם הכל. בסך
 1.20 בגובה בחדרי-המדרגות, שיש סים
 תל-אביב בצפון שבדירות״פאר בעוד מ׳,

 על נוסף בילבד. מטר הוא השיש גובה
ה יפורק רבים במיקרים כי ברור כך

 חיצוני ציפוי עושים לבתים ויימכר. שיש
 ציפוי ציור. עם תבליט או ממוזאיקה,

 מתבלה והוא לתיקון, ניתן אינו זה
 חיצוני ציפוי שנים. שלוש תוך כליל

מח היה מגרנוליט, או מטיח סטנדרטי,
 יותר. זול והוא שנים, מעשר יותר זיק

 עם אדניות מביאים בית לכל מסביב
 דשא לשתול תחת מאסבסט, עציצים

 תחזוקה שום שאין מכיוון ועמיד. חזק
ויינזקו. יבלו והאדניות העציצים שוטפת,

רבע של ■ויוה
מכוניות בשניות

ל ממתינות להשכרת-הרכב החברות
 השכרות- תחזורנה האם לראות חגים
ב חודשים. כמה לפני של לרמה הרכב

ב ההשכרה ירדה האחרונים חודשים
 פרטיים הן ישראלים, מצד בעיקר רבע,
 לשכור ברורה מגמה גם יש חברות. והן
 אמריקאי לרכב ביקוש ואין קטן, רכב

 החגים אחרי יחליטו החברות ראשי גדול•
למכי יוציאו מצי-המכוניות חלק איזה
בביקוש. הירידה ביגלל רת,
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■


