
והגידה
לביב יגאל מאת

לאוסטרליה נמלט יהלומן
כבדים חובות בהשאירו

 מישפחתו עם יצא העיראקי״), (״דויד צבאג דויד בורסת־היהלומים, חבר
 לפחות, דולר במיליון היהלומים, בורסת חברי נושים, אחריו בהשאירו לאוסטרליה,

בקלפים. שהפסיד לירות, מיליון 10 של חובות ועוד
 ליהלומים שעבר עד מלאכה, בכל ידו וניסה מתוון־קרקעות, בעבר היה צבאג

 לירות מיליון 10כ״ של כבדים בהפסדים הסתבך כחודש לפני לבורסה. והתקבל
 אחד לכל ונתן עימם, שקבע במועדים להם ישלם כי לנושיו הודיע הוא בקלפים.
בית-קפה ומבעל מחברי־הבורסה יהלומים לקח במקביל החובות. חשבון על מפרעות

 עם הסתתר הוא דיזנגוף. ברחוב ידוע
פגישותיו לפני שעות כמה לאוסטרליה

ן מממ מי
את

 לירות מיליוני עשרות של תקציב
 סוב־ לפירסום ״מנורה" חברת מוציאה

 בראשות ״אנשים״, החדשה נות־הביטוח
 ויימן, של המכירה שיטות ויימן. דני

 שימ־״ בחברת בהצלחה הפעיל שאותן
למי המקור ל״אנשים״. הועתקו שוו״,

״מנו ״מנורה״. חברת תקציבי אינו מון
ל אנגליות חברות-ביטוח שיכנעה רה״

אנגל לירות אלף 200מ־ יותר הקצות
ה הסוכנות של הפירסום למיבצע יות

 ביטוחי-החיים כל מסירת. תמורת חדשה,
האנגליות. לחברות ״אנשים״ של

ח י הדון

ש לי׳ אלף 42

!בהימורים
שטר לירות אלף 42 סך על המחאה

יש לירות מיליון 4.5מ- יותר לינג,
 ישראלי בבנק לפרעון הציג ראליות,
שזכה אחרי דרוויש, ו״ג׳קי״) מנשה
 ״פארק של בקזינו בהימורים זה בסכום

בלונדון. טאוטר״
 אלף של בסכום לשחק התחיל דרויש

מח את הפסיד תחילה אנגליות. לירות
ב לזכות הצליח אחר-כך כספו, צית

 והפסיק שונים רצופים מיספרים חמישה
ה הסכום כשבכיסו המישחק, את מייד
גדול.

 בשם ״הילטוך׳ במכון מישפחתו
נושיו. עם

דגזוו־  ת״צג .י
ד חש את..ט־ו

ב הבריטית ״פרודנשל״ עסקי חיסול
 חברת- ״לאוביט״, על״ידי הנעשה ביטוח

 יפגע לא לאומי״, ״בנק של הביטוח
הברי החברה בנציגות הטיפול בהמשך

 על- גם בישראל המיוצגת הידועה, טית
השייכת ״מלפורד״, סוכנות־הביטוח ידי

חכמי. למשה
 על- מיוצגת תחילה היתה ״פרודנשל״

 חברה קיבלה כך ואחר ״מלפורד״, ידי
 נציגות ב״קופת-עם", הקשורה אחרת,
 ״מלפורד״ כי אם החברה, של ישירה
 ״בנק כאשר עתה, בכיר. סוכן נשארה

ו עם״ ״קופת עסקי את רכש לאומי״
 נשארה ״פרודנשל״, נציגות את מחסל

 החברה בידי בישראל היחידה הנציגות
השנייה.

דרוויש מרוויח
חחר גלגל

בדקלים״ ״בנק ההמחאה.של
ישראליות לירות מיליון 4.5
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 נכווה בשן
הפקות סקי ביעי

 מפיקו עם נכנס בשן יגאל הזמר
 לעיסקי-הפקות לונדון, מרק האנגלי,

 סיכסוכים :כה עד התוצאה בישראל.
 נגד ולונדון בשן של ותביעות מישפטיים

גרוסמן. שמואל הישראלי, השותף
 ב- בית־המישפט הוציא זמן־מה לפני

 גרוסמן את המחייב פסק־דין, תל-אביב
לירות אלף 120מ- יותר לבשן לשלם

כשן זמר
עיכוב צו

 נגדו הוצא וכן לו, שנגרמו כהוצאות
 דומה תביעה הארץ. מן צו-עיכוב-יציאה

לונדון. מרק גם אלה בימים יגיש
 במיק- גרוסמן את הכירו ולונדון בשן

גדו חברות בישראל מייצג גרוסמן רה.
 להשקיע והציע אשפה, למיחזור לות

 בעיסקי-ההפקה בערבויות דולר מיליון
 סכום תחילה השקיע הוא המשותפים.

 ותשלום לישראל לונדון מרק בהטסת
 חברה הקמת על הסכם ונחתם מלונו,

ביש והפקות אמנים לייבוא משותפת
 בבנק להפקיד היה גרוסמן על ראל.

 להתחלת דולר מיליון רבע בסך ערבויות
 התחיל ולונדון החברה של פעולתה

ביש להופעות אמנים בלונדון להחתים
 החלו הערבויות, הומצאו לא כאשר ראל.

 בית־ בהכרעת שהסתיימו הסיכסוכים,
המישפט.

 המדינה מבקו
 את מנסו

קרסו עם הנשוה
 מהסכם- נשכרת יצאה ״קרסו״ חברת

ו המכס, שילטונות עימה שעשו הכופר
 שהיה מהסכום בהרבה קטן סכום שילמה

 — החוק את מילאה אילו לשלם עליה
 האחרון בדין־וחשבון מבקר״המדינה קובע
שלו.

 חייבת החברה כי מצא אגף־המכס
ו לירות, אלף 900 בשיעור הפרשי-מס

 הוסכם מישפטי תיק נגדה להגיש תחת
 נוסף המס מחצית של כופר תשלם כי
 לירות. מיליון 1.35 הכל ובסך המס, על

 שקבע הסכום כי מצא מבקר־המדינה
 — החברה שילמה שלא כהפרש המכס

חי סמך על נקבע — לירות אלף 900
 בסכום הם וההפרשים לא־נכונים, שובים

 על הריבית חושבה לא כן יותר. גדול
 המבקר החברה. שילמה שלא ההפרשים

מיל 1.1ל- מגיעה בילבד הריבית כי מצא
לירות. יון

נמכרה ״סאבא־
 ״ג׳נראל האמריקאית הענק חברת

 הגרמנית חברת־חבת את מכרה טלפון״
 ״תונד הצרפתית לחברה ״סאבא״, שלה,

 להשפיע עלולה המכירה סון־בראנדט״.
 ״סאבא״. של הישראלית הנציגות על

 ״תדי- חברת ״סאבא״ את מייצגת כיום
 ל- בחלקה שייכת עצמה שהיא ראן״,

האמריקאית. טלפון״ ״ג׳נראל

חבות :דננברג
מרוויחות הביטוח
אלמנטרי בביטוח

 על-ידי המושמעת מזו הפוכה דעה
 יעקב השמיע בישראל הביטוח חברות

 חברת־הביטוח ומנהל בעל דננברג,
 ב. ״פרנק הענק חברת ונציג ״עממית״

בישראל. הול״
מפ הן כי טוענות חברות״הביטוח כל

 בביטוח הנמוכים התעריפים בגלל סידות
 שו- והטבות הקלות ודורשות האלמנטרי,

אלח. הפסדים בגלל האוצר מן נות
 השגה בפברואר החל כי טוען דננברג

 ניכרת בצורה חברות״הביטוח העלו
גו- שהן דמי-הדמים את בפועל) 100(״/״

ד:;כרג מגכ״ל
הפוכה דעה

 לחברת-ביטוח משלם מבטח כל בות.
 דמים. עבור ותשלום פרמיה עבור תשלום

לכי מיועד דמים הנקרא התשלום חלק
 ב- כולו ונשאר מינהליות, הוצאות סוי

מופ תשלום־פרמיה חלק חברת״הביטוח.
ו בחו״ל, למבטחי־המישנה בחלקו רש

כעמלות. לסוכנים משולם חלקו
 בילבד הדמים חלק העלאת על-ידי
בהכ חלקן כי חברות־הביטוח הבטיחו

ני בצורה יגדל הלקוח מתשלום נסה
והסוכ מבטחי-המישנה חלק בעוד כרת,

ה דננברג של לדעתו יחסית. יירד נים
 במצב קיצוני לשינוי גרמה כבר העלאה

 למשל, ״עממית״, בחברת חברות-הבישוח.
 השנה, של הראשונים החודשים בשלושת

 אשתקד, המקבילה לתקופה בהשוואה
 ואילו $50/0.6ב״ מפרמיות ההכנסות גדלו

ריאלית. 132ב-״/״ מדמים
 גרמה בילבד הדמים של זו העלאה

 שהתחילו מבטחי״חמישנה, אצל רב יועם
 בבי- חלקם את יקבלו כי לדרוש עתה

 ולא חודשים, שלושה כל טוחי־המישנה
לשנה. אחת

 לחברת 70/״סב־ שייכת ״עממית״ חברת
 דננ- למישפחת והיתר הול״, ב. ״פרנק

 מאיר על״ידי בשעתו נוסדה החברה ברג.
ב שיתפרסם ״עממית״, מאזן דיזנגוף.

 197 של סך על יראה הקרובים, ימים
 מיליון של מס לפני ורווח לירות מיליון
קו שנה הפסדי מחיקת אחרי לירות,

לירות. מיליון 19 בסך דמת
 מיליון 29 בסך שהיה החברה, הון
מיל 100ל- עתה יגדל נפרע, הון לירות

 ממכירת כתוצאה יגדל ההון לירות. יון
 והכנסת הירקון, ברחוב החברה בית

 העבירה החברה הנפרע. לחון התמורה
 מיש- רק ותשאיר להרצליה, מרכזה את

 כל מוסעים עובדיה בתל-אביב. רד״ייצוג
ש בזוטובוסים, להרצליה מתל-אביב יום

החברה. רכשה
 וסוכ־ ״עממית" של המאוחד המאזן

 272 לעומת מיליון, 302 הוא נות-הביטוח
 סכום השקיעה החברה קודמת. בשנה
ה דבר למחשב, עסקיה בהכנסת נכבד

 שעות תוך פוליסה להוציא לה מאפשר
ביותר. זול ובמחיר
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