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ה ד י ג ה ו
לביב יגאל מאת

מחזו לשופט יתמנה זיו.ל
 יקבל זיגל, בנימין תת־ניצב ישראל, במישטרת מחלקת־חקירות״הונאה ראש

ה במישטרה שדרך־התקדמותו אחרי מחוזי, שופט של מינוי מ ס ח  יריביו על־ידי נ
מו בקידומו. מעוניינים שאינם בפיקוד, ת עשוי במקו  רוזנפלד, יהודה להתמנו

 מחיל- למישטרה בא רוזנפלד בתפקיד. הרוצה כיום, כוח״האדם מינהל ראש
 רבים, מוכשרים קצינים המישטרה משורות להרחיק הצליח כה ועד התותחנים,

ק הפיקוד עם יחד בפעלו תי המישטרה. של והלא״יעיל הוו
תו גרם הוא עתה  רואה שמושקוביץ, חיים של המישטרה מן להתפטרו

ם מבכירי שהיה מבריק, וכלכלן במיקצועו חשבון ה החוקרי חלק מ  זיגל. של ב
ת לקדם סירב רוזנפלד ם שיעבור מבלי בדרגה, שמושקוביץ א  שוטרים של קורסי
 סירב כלכליים, ניתוחים הוא שעיסוקו שמושקוביץ, רגיל. בשיטור שעיסוקם רגילים,
פרישתו. על והודיע זאת לדרישה

הכפיל□ ״אמפל״
התה את

ת קבוצת״ההשקעות  היהודית־אמריקאי
ם׳/ ל״בנק המקורבת ״אמפ״ל״,  הפועלי

 מיליון 38ל־ הונה את 1979ב״ הגדילה
 .1978ב״ דולר מיליון 15 לעומת דולר,
 איגרות- מכירת החברה מתכננת השנה

באמריקה. דולר מיליון 30ב״ חוב
 1979 בשנת הגיעו החברה נכסי

מיל 413.7 לעומת דולר, מיליון 547.8ל־
 של הנקי הרווח .1978 בשנת דולר יון

 דולר, מיליון ארבעה 1979ב־ היה החברה
.1978ב־ דולר מיליון 1.3 לעומת

נשיא מסר לבעלי־המניות בדין־וחשבון

כהן נשיא
מוצלח מיזוג

 השקיעה 1979ב״ כי כהן, רלף החברה,
 מיליון 148 בישראל ״אמפ״ל״ והילוותה

 חברת- עם באוקטובר התמזגה היא דולר.
ת השקעות  אחרת, גדולה אמריקאי

מניו לבעלי שילמה החברה ״אי־די־סי״.
.10/״״ של דיווידנד תיה

 רבים פרטים מגלה החברה מאזן
 של וחברות־שלובות חברות־בנות על

:״אמפ״ל״
 של חברה-בת חוץ״, סחר ״כור $

 המאזן בשנת הרוויחה ״כור״, קונצרן
 ייצאה הוצאות, לפני דולר מיליון 340

ה דולר, מיליון 159ב״ תי עיסקו הבינ ו
מיות דולר. מיליון 60ב״ היו לאו

 כ- מעבדת מטעים״ ״יכין חברת $
 שלה הנקי הרווח פרדסים. דונם 5000
יש לירות מיליון 10.6 היה 1979 לשנת

 בשנה מיליון חמישה לעומת ראליות,
 ל- השייך ונייר", ״עץ מיפעל קודמת.
 ,1979ב־ לירות מיליון 2 הרוויח ״יכין״
.1978ב- מיליון 1.3 לעומת

 מפעילה ״מוריה״ המלונות רשת 0
התפו ובירושלים. באילת בסדום, מלונות

 הרווח מלאה. כימעט היתה 1979ב״ סה
לירות. מיליון 25.8 היה הנקי

ה בהרכב שינויים נעשו בשנת-המאזן
 51״/״ רכשה היא ״אמפ״ל״. של השקעות

הפו מ״בנק בע״מ״ ״ניר חברת ממניות
ת עלים״, מקנו  ההצבעה. מזכויות 86״/״ ה

 חברת״הספנות ממניות 49״/' רכשה היא
ת ״אופיר״, מקנו  מ״בנק הצבעה, 60״/״ ה

 ״בנק ממניות 49,/״ רכשה היא הפועלים״.
הפו ״בנק מידי (קאימאן)״ הפועלים

 מלונות ממניות 75,/״ רכשה היא עלים״.
הפועלים״. מ״בנק ״מוריה״

חבוי־הכנסת שנו
 היא ישראלי חבר־כנסת של המשכורת

 משכורת־ המערבי. בעולם ביותר הנמוכה
 66כ- היא בעל-ותק חבר־כנסת של ברוטו

 הוצאות- כל כולל לחודש, לירות אלף
 של שווי כוללת אינה זו משכורת הרכב.
 טיפול לחודש, חינם טלפון שיחות 2000

 בוועדות השתתפות על אש״ל חינם, רפואי
 בימי בירושלים, במלון ומגורים־חינם

ת. ס הכנ ת־ א נלי
 שהיא באירלנד, חבר־פרלמנט משכורת

 אלף 95.8 היא המערבי, בעולם הנמוכה
 ביותר הגבוהה והמשכורת לחודש, לירות

 249כ־ ובאמריקה, בצרפת היא במערב
לחודש. לירות אלף

 חברי־הפרלמנטים משכורת על הנתונים
חס במערב, מו במשק, הממוצע לשכר בי

מיסט״ בגליון באים  ביוני), 14( ״אקונו
 הנתונים ישראל. עם השוואה ומאפשרים

מיסט״  בילבד, השכר את כוללים ב״אקונו
 ותנאים הטבות כולל השכר אין כי ונראה

 לחברי- במערב הניתנים התפקיד למילוי
בישראל. מאשר נדיבות ביתר פרלמנטים
 אלף 66 ישראלי, חבר״כנסת משכורת

 השכר מן 2.3 פי היא לחודש, לירות
 29 שהוא יולי, בחודש במשק הממוצע

 המשכורת בין היחס ברוטו. לירות אלף
 ,4.5 בצרפת היה במשק הממוצע לשכר

 ב- ,3.13 בבלגיה ,3.15 בארצות־הברית
בלוק ,2.58 בהולנד ,2.74 מערב־גרמניה

 באיטליה ,2.1 באוסטרליה ,1.81 סמבורג
 בבריטניה ,1.27 בדנמרק ,1.79 בקנדה ,3.1

ם היא ישראל .2.28 ובאירלנד 2.15  במקו
השישי.

עשה מה
 לאומי״ ?131!

 מקלטי בשבעה
טלוויזיה?

 חדש רכב-נוסעים רכישות סגרת במי
מכו שבע לאומי" ״בנק רכש לבכיריו,

 שיבעה המוכר מן וקיבל ״פורד״, ניות
 אינץ', 12 בגודל בחינם טלוויזיה מקלטי

״פורד״. של פרסים מיבצע במיסגרת
ם על הידיעה  בבנק, פשטה מקלטי־החינ

 מק- ייעוד לגבי שמועות של גל ועוררה
 זה מדור שעשה בדיקה לטי-החינם.

ט כי העלתה  במישרדי הוצב אחד מקל
 לשימוש הבנק, של הראשית ההנהלה
 השישה ויתר מאוחרות, בשעות העובדים

החייל. למען לוועד נתרמו

 וזו ש 8 סגר ..נוס־
בוידיווק

 את סגרה הישראלית ״כנס״ חברת
ת והעבירה בניו״יורק, מישרדה פעולו א

 הקרוי ישראלים, של למישרד־נסיעות תיה
 בניו-יורק, ״כנס״ מנהל שהיה מי ״גיל".
, יעקב רי צ ב  ב- לעיסקי-מכוניות עבר א

מכו למכירת חברה ומפעיל לוס-אנג׳לס
ניות.

בניו־יורק דולר מיליון השנה ירוויח המיזרחי ״בנק
 ירוויח בניו״יורק בנק״ מיזרחי ״יונייטד

 כיסוי אחרי נקי דולר, כמיליון 1980ב־
ה הוצאות כל מ ק  1979ב־ הבנק. של הה

ת גדלו  מיליון 115ל״ הבנק של המקורו
 הפיקדונות .120,/״ של גידול — דולר
 של גידול — דולר מיליון 96.6ל־ גדלו

ת ,108״/׳ או ההלוו  מיליון, 41ל־ גדלו ו
 העצמי ההון .300״/״ של גידול — דולר

 — דולר מיליון 12 עתה הוא הבנק של
מחולק הרווח .140ס/ס של גידול  הלא-

דולר. אלף 307.5 היה 1979ב־

 של בחשבונות רק פועל הבנק להלוואות.
 לאחרונה גדולים• ופיקדונות אנשי-עסקים

ת מיבצע על הבנק הכריז ק  מתנות חלו
 או לפחות, דולר אלף 100 המפקיד לכל

 פיקדון שיפקיד אחד מפקיד שמביא מי
 50 של פיקדון לקבל גם מאפשר הבנק זה.

ה והוא דולר, אלף  הפיקדון לחשבון מלוו
החש לבעל ומאפשר דולר, אלף 50 עוד
ת הניתנת בריבית לזכות בון  של להפקדו

דולר. אלף 100
מקבל כאלה, פיקדונות שמביא מי

קראום ונשיא (מימין) מאיר יושב־דאש
נורשיס גידול

ה הוא הכללי שמנהלו הבנק, ש  מ
 ״ניו״יורק על־ידי לאחרונה ציין קראוס,

ם כמוביל טיימס״ תחו  הריבית הוזלת ב
צ'

ש טישש ארי  ונ
במיא!(׳ ולק תחנת

 לא- רכש טיסונה אלי איש־העסקים
 תחנת־ שבמיאמי הוליווד ברובע מכבר

 לפגי ומיסעדה. מוסך הכוללת גדולה, דלק
 במיאמי, ישראלית מיסעדה בעל היה כן

 בת היתה המיסעדה בפיתה״. ״הכל בשם
ת, 150 מו  לישראלים מרכז ושימשה מקו

עסיס. למשה נמכרה היא במיאמי.
 רבע בעל לכן קודם היה טיסונה

 ״מזון וחברת בישראל ״וימפי״ חברת
בבת־ים מיבנה חכרה ״וימפי״ לעובד״.

אושרי, וטוביה אהרוני מרחמים

וידיאו־טייפ. או טלוויזיה מערכת חינם
ם מועצת יושב-ראש  הבנק של המנהלי

 המיז־ ״בגק מנכ״ל מאיר, אהרון הוא
 מועצת״המנהלים חברי ועם בישראל, רחי"1

ה בכלכלה רבי־עוצמה אישים 'נמנים
 החשב בנדהיים, ג׳ק כמו אמריקאית,

 בים, אברהם בראדאר״, ״פיליפ של
 רוברט ניו״יורק, עיריית ראש לשעבר
 שיני- בנק״, פורסט ״אוק נשיא הבט,

קו, פלדמן שון  פרבר, ג׳ון ממכסי
 זבו- אלי ״אי-סי-סי״, תעשיות נשיא

 בדרום״ ״שאפר״ עטי נשיא רובסקי,
 נשיא טוטלמאן, וזליג אמריקה

להשקעות״. הר״המלך ״חברת

 !ונג7ג־1חו7 010
ש ל■״ 100־1 וון1מרו

ת כיום משלמים ישראלים  1400 לפחו
טיסה עבור דולר  למיזרח ביותר הזולה ה

מים החל הרחוק. ה יוכלו הקרובים בי
 במחיר להונג־קונג מלונדון לטוס ישראלים

 בחברת אנגליות לירות 100 של הזול
 של במחיר ב״לייקר" או ״קאתי-פסיפיק״,

בספ בראשון החל אנגליות לירות 133
 וחזרה ללונדון מישראל טיסה טמבר.
 בכרטיס אנגליות לירות 200 כיום עולה
ס עתה שניתן כך מוזל, טו  להונג״קונג ל

 לונדון, דרך דולר, 800 של במחיר וחזרה
כיום. דולר 1400 של המחיר לעומת

ברי שממשלת לאחר נוצרה האפשרות
ת אישרה טניה  ״קאתי־ חברות הצעת א

 סטאנד- קו לפתוח ו״לייקר״ פסיפיק״
 במחירים להונג-קונג, מלונדון יומי ביי

החדשים. הזולים

טיסונה משקיע
לבנזין מבשר

 ושמו החברה, שם לקשירת גרם והדבר
 בעיתונות בפירסומים טיסונה, אלי של
 הפירסומים המאורגן. הפשע עיסקי עם

ב בחברות חלקו למכירת אותו הביאו
 העסקים את (שסגרו לשותפיו ישראל
 זמנית ולהגירה לחלוטין) אלה בימים

למיאמי.

מ לקבל פעמים כמה ניסה טיסונה
 לפירסו- הכחשות מישטרת-ישראל ראשי
 הקודם, המפכ״ל גם אולם בעיתונים, מים

 אגף־החקירות ראש וגם תבורי, חיים
 למסור סירבו שלוש, אהרון לשעבר,

 ואחרים לטיסונה שאמרו מה את בכתב
נכונים. אינם הפירסומים כי בעל-פה,
 תחנות-הדלק מרבית טיסונה, לדברי
 והפעלת ישראלים, בידי הן במיאמי

 הגבלות״ טוב. עסק כיום היא תחנת״דלק
 וקניית לתחנות, להקצבות הביאו הדלק
 להקצבת. זכות קניית למעשה היא תחנה

 סנט 17 של עמלה כיום גובות התחנות
יפים. רווחים להן משאיר והדבר לגלון,
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