
והגידה
לביב יגאל מאת

 ות נ קו נן״ ר ק לו ״ ו ״ ל ס ר פ ״נטוו
ואספקה״ ״קירור מחצית

ה״ לקירור ״החברה של המניות מחצית אספק ם נמכרו )49(״/״ ו  32 של בסכו
ם קבוצות לשתי לירות מיליון חלקי  ליוסף השייכת ״לוקרנו״, קבוצת :שווים ב
״שופרסל״. ולחברת פישמן, אליעזר ורואה־החשבון פילץ אברהם ריגר,

אספקה״ לקירור ״החברה ת היא ו ח ת א קו תי  מחסני- בעלת והיא בישראל, הוו
ם ״יפאורה״ המיצים מיפעל בחולון, גדולים קירור מחסני ת היא רבים. ו סק  בעיקר עו

ם. ודגים בשר בייבוא איחסונ ל בטיפעל חלק רכשה ״לוקרנו״ קבוצת ו טי קס ט  ה
ל מיפעל את וכן ״מולר", טי קס ט  פעילה והיא צ׳ורלי, של שהיה בבאר־שבע, ה

ת במימון בעיקר ה היקף לתעשיה. הלוואו לירות. וחצי מיליארד עבר עסקי

של המיסעדה
וידלין פלוקסמן

 אשר ביקר שבועות כשלושה לפני
 פליק־ מאיר ורעו, שותפו אצל ידלין
 את להכין כדי בארצות־הברית, סמן,

ת לקליפורניה. לנסיעתו הבסיס ח התו א
המיס־ מכירת היא זה ביקור של צאות

ה ר י כ מ ל
אריזונה—פניקס בארה״ב

מזרחית מסעדה
עובד עסק

 טובה הכנסה
דולר 115,000 מחיר:

באנגלית: בכתב לפנות
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אריזו פניקס, בעיר פלוקסמן של עדה
ת נה.  לידלין כי מסרו טובים מקורו
 כסף. בה ושהשקיע זו, במיסעדה עניין יש
 ממודעה ללמוד ניתן המיסעדה מכירת על

ם אחרונות״ ב״ידיעות שהופיעה ה ביו
האחרון. שישי

י א ' י ב ״

 קת הנס שוקדת
לישראל טיסות
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שוק איירוייס״ ״בריטיש חברת ראשי
ת לים סק  צימצומו או לישראל, הקו הפ

 היא לכך הסיבה אחת. שבועית לטיסה
 11 כיום — טיסות־השכר של התחרות

ת ת — בשבוע טיסו קחו  מ״בי-איי״ הלו
ת על״ ו״אל  נוסעי הנוסעים. מרבית א

 לירות אלף 16 משלמים טיסות־השכר
 של מחיר לעומת לישראל טיסה עבור
 הכרטיס מחיר — לירות אלף 22מ- יותר
 ״בי״איי״ הסדירות. בחברות ביותר הזול

ת- לפתוח על״ ״אל להצעת סירבה  טיסו
חברות- את לשבור כדי ללונדון, שכר

שות חד
בהימוד״ג!

ב טס מיש דייל אהרון הקבלן
לשלו שפירא מוניה עם שעבר שבוע

בהי שם והפסיד ללאס־וגאס, ימים שה
דולר. אלף 115 מורים

הגדו המהמרים כאחד הידוע גניש,
 עם כשטס שנה לפני התפרסם לים,

ם חבורת  וביניהם ישראליים מהמרי
רו פאי לקזינו ואחרים מנטש שפירא,

ת לחגוג דוס,  במישפט פסק־הדין א
״הארץ״. - מיזרחי בצלאל

 חסי־ יוסף הישראלי איש-העסקים
 ב- מניות בעלת היא שמישפחתו לוף,
 מעתירות-הנכסים והיא דיסקונט״, ״בנק

 20 והפסיד בלונדון, להמר חזר בישראל,
 ״קלרמונט". במועדון אנגליות לירות אלף

ת הפסיד חסידוף  חוזה לישראלי כספו א
 שולי של חברה בעבר שהיה אלווראז,

 45 חסידוף הפסיד כשנה לפני הנני.
 ובלחץ לאלווראז, אנגליות לירות אלף

ת ביטל טישפחתו  במועדוני־ חברותו א
 במיאמי, דירה ורכש בלונדון ההימורים

ת ביטל לפתע לעבוד. רצה שם  רכישת א
 בהימורים לפעילות וחזר במיאמי הדירה

בלונדון.

פאב־ ״סיט׳ ננתח
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שד בהשקעה
ריווח טידיון 1.5
 פינת ירמיהו ברחוב נפתח חדש פאב

 היחיד הבעל פאב״. ״שיטי בשם דיזנגוף,
ם שהשקיע ארביב, אברהם הוא מקו ב

 בציורים מעוטר הפאב לירות. מיליון 1.5
ה מאריחי ק מי  שאול הצייר של קר
נמרי.

 מיסעדתו את לאחרונה השכיר ארביב
ש קסרול״) (״האפי השמחה״ ״הקדרה

 למיס־ התערוכה ומיגרשי דיזנגוף בפינת
 דולר 2000 תמורת שאולי, רפי עדן

ם יפתח שאולי לחודש. מקו  מיסעדה ב
תאילנדית.

 הבעלות כל את ארביב רכש לאחרונה
 שבדיזנגוף ״דראגסטור״ המיסעדה על

 מאיר הקבלן שותפיו, ארלוזורוב. פינת
 בן- ישראל עורן־הדין הוכצייט,

 לו מכרו מנוסי דירי והפיזטונאי ציון
ם. כל את חלק

 ופתח לניו־יורק עבר בן״ציון ישראל
 לניירות-ערך בבורסה סוכן של מישרד

בניו-יורק.

ב״אווט״? 20״ד קנה מי
 ולמפקח לניירות־ערך לבורסה הודעה

 20,/״ כי מסרה באוצר הביטוח על
 שהיו ״אררט״, חברת״הביטוח ממניות

 לחברה נמכרו ״אילן־גת״, הקבלנים בידי
 מדריך־החברות ״פרמהקור״. השווייצית

 זו חברה של ההון כי מוסר השווייצי
 שישה שהם שווייצי, פרנק אלף 300 הוא

ם, בישראל. לירות מיליון  שהיא הסכו
 כ- הוא ב״אררט״, החלק תמורת שילמה
 שחברה מכאן לירות. מיליון שיבעה

 כדי הונה כל את הוציאה זו שווייצית
 חלק בעלת והפכה בישראל, להשקיעו

גדולה. בחברת-ביטוח נכבד
זו? חברה היא מי האוצר בדק האם

וחמדו העיתונות
 את הפתיע ,10.2״/״ אפריל, של המדד

 האוצר גם העיתונים. כתבו כן — הכל
ם העיתונאים וגם  הוא כי העריכו החכמי
ת יעבור לא ם א חסו  העיתונאים .7/״0ה־ מ

 שמסרו מומחי-האוצר, אחר שולל הלכו
מעוב ושהתעלמו רחשי־ליבם את להם
דות.

 מדוייקת תחזית קיבלו זה מדור קוראי
 ,10סה-״/ את יעבור אפריל של שהמדד

כן  לאחרונה הבאים. למדדים גם יקרה ו
(ראה באפריל 23ב־ כך על לקרוא יכלו

ם שילטונות-המס תקציבית. חי  כי מני
ת יירדו באפריל החל סו כנ ה  20ל- הללו ה

ת מיליארד ת בעוד בילבד, לירו  ההוצאו
ספת־ לחודש מיליארד בשני יגדלו  לתו

ר ק החדשה. היו
ת  המודפס הכסף של האדירה הכמו

ת תחיש  לרמה שתחזור האינפלציה, א
לחודש. ויותר 10״/״ של

ה הכסף כמויות ניתוח כאשר גלופה),
ת הביא לשוק מוזרם  עליית- של לתחזי
המדד.

 יפסיק לא עוד כל כי סבור זה מדור
ל ולא כסף, להדפיס האוצר תחי  לגבות י

 תיבלם לא השחור, ההון מבעלי כסף
ה לא עוד כל האינפלציה.  הצמדה תהי

 תיבלם לא למדד, התשלומים של מלאה
האינפלציה.

 אינפלציה יש באירופה מדינות בשתי
ס: הקרובה פ א ובאוסטריה. בבלגיה ל
 התשלומים של מלאה הצמדה יש בשתיהן

 כדאית, אינה האינפלציה ולכן למדד,
בשכר. מכרסמת אינה שכן

גאון ניטים
וקאזינו מדון נותח

 השבוע חונן גאון נסים איל-הכספים
 הוא שאותו בז׳נבה, ״הילטון״ מלון את

ה מפואר, קזינו גם כולל המלון מימן.
ז׳נבה. בקנטון יחידי
 לעיר נוסעים המהמרים היו כה עד

להמר. כדי דיבון, הסמוכה, הצרפתית

גאון מיליונר מוצלח הימור
ת השקיע גאון מ ק ה  והקזינו ״הילטון״ ב

 המלון דולר. מיליון 25 על העולה סכום
ת באיזור האגם, ליד הוקם  של הווילו
העיר.
ל השילטונות אישור את לקבל כדי
ם קזינו, ת מחצית כי גאון הסכי סו  ההכנ

מורים  במלון לממשלה. יימסרו מההי
ת גם תיפתח  של מפוארת תכשיטים חנו
 חנות-מתכשי- בעל מוסאיוף, שלמה

בלונדון. ב״הילטון״ טים

ת מייצג ששר־האוצר כיוון  בעלי- א
 של הריאלי בשווי לקצץ הרוצים ההון,
הכנסה, לשלם רוצים ושאינם השכר  מס־

 לגבות ומסרב לאינפלציה גורם הוא
ם  יעלה לכן הביקוש. את ולהקטין מסי
.10מ־״/" ביותר במאי המדד

השכר.

מחפקידיו חלק על לווהו מלנדאו □,תובע
 להחליט לנדאו, משה מסגנו, תבע ברקת, מרדכי המכס, של החדש הממונה

ת מנהל להיות בדעתו אם רו  ומנהל המכס סגן־הממונה-על או המכס של מחלקת־החקי
אחת. בבת התפקידים בשני לכהן יוכל לא כי ללנדאו הובהר תל-אביב. מחוז

 שלא אורן, גבריאל המכס, של הראשי לקציו״המודיעין נמסר גם לאחרונה
היה לא המודיעין וכי בתפקידו, ימשיך ת. כפוף י למחלקת״החקירו

בדולרים ספרים לניהול עברה ראו־־ ־1111.
ם לדולרים, עברו ספריה וכל ״תדיראן״ חברת מאזן מקו  שלא אחרי הלירות, ב

ם מאה של באינפלציה החברה את לנהל היה ניתן  כך על פרטים לשנה. אחוזי
 מחצית (בעל ״כור״, קונצרן על גדולה בכתבה במאי, 11מ- טיימס״ ״ניו־יורק מסר

׳*$ באינפלציה. נאבק הוא כיצד שתיארה ״תדיראן״),
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טיימס״ ב״ניו־יורק הכתבה
בחושך דרך לחפש

ת לנהל כי בכתבה סיפר בלומנטל, נפתלי ״כור״, מנכ״ל  כיום החברה א
ם, כל מוחלטת. בחשיכה דרך לחפש כמו זה ם הפיננסי, המידע הספרי  המאזני

ת איבדו ההשקעה כדאיות של והניתוחים  גרמה באיראן ההפיכה לדבריו, ערכם. א
 בגלל השנה ירדה החברה ריווחיות בשנה. דולר מיליון 70 של תמורות״יצוא לאובדן
ת טנ ם 6ס/0 לעומת המחזור, על 3/״0ל- והאינפלציה הייצוא הק ד לכן. קו

י 61*




