
גלידה רשת פותח כץ מנפרד ת א ב יגאל מ לבי

המערך מאימת הון בריחת
 הורביץ. יגאל שר־האוצר, עם שעבר בשבוע נפגשה יבניאל מושבת של מישלחת

 פלפלים לגדל יוכלו לא לטונה דולר מאה של מיוחד מענק בלי כי לו, הודיעו חבריה
 שר־האוצר .70 יתן האוצר אם דולר, 30ב־ להשתתף מוכנה ״אגרקטקו״ לייצוא.

 : הסיבה פילפל. לזרוע והחליטו ליבניאל, חזרו הפילפל מגדלי הבקשה. על להגיב סירב
בשילטון. המערך יהיה לחו״ל, ויישלח שיגדל עד

 לבריחת״הון גורמת החלה המערך שעליית הרי כך, החליטו יבניאל איכרי בעוד
 רוכש שיכול, מי עליהם. יטיל שזה הגזירות מן החוששים המתעשרים, של מבוהלת

 חדש, מס־עיזבון ממיסוי, הן החששות (אמריקה). השנייה במולדת נכס או דירה
 ואשר ביטלה, (הליכוד) בעלי־ההון שמיפלגת הגזירות וכל חדש מס־שבח־מקרקעין

0לחדש עשוי המערך

 בבית המישטוה
פסופווינד הנוי

ה(.קאנטוי־קדאב מחיר־

רענן נמכ״ל־יוצא גרינכרג מנכ״ד־נכנם
המצב את יציל האם

 עובדי כי זה, במדור ידיעה בעיקבות
ת ישלמו הפועלים״ ״בנק  משליש פחו

 ב־ קלאב״ ב״קאונטרי רגיל חבר שמשלם
 עם- שירי המישפטנית פנתה תל״אביב,

 מרכז להנהלת במיכתב מתל״אביב דויד
תה את לקבל ודרשה הספורט, חה או  ההנ

 ה־ מנכ״ל הפועלים״. ״בנק עובדי כמו
 פרסובסקי, יצחק קלאב״, ״קאונטרי

 עם הסכם שנחתם נכון כי לה השיב
 של קבוצה הצטרפות על הפועלים״ ״בנק

ם לקלאב. הבנק עובדי  נעשה זה הסכ
ת לצמצם כדי דווקא  דמי״ העלאת א
 איפשרה הקבוצה הצטרפות שכן החבר,
 וזה ומיידי, גדול בסכום מימון קבלת
 שהיה הגדול הכספי הנטל את מיתן
החברים• כלל על להטיל צריך

 ה* בעיקבות החליטה, המישפטנית
ת שקיבלה, מיכתב סו תקבל לנ  כ- לה

 ליהנות כדי הפועלים״, ב״בנק מישפטנית
ת היא אף טבו עובדי־הבנק. מה
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ר ^ספן״ הי צ ה
ד כי סי פ השונה י

4 ת מיליון 0 רו לי
ם השייך ״ספן״, מיפעל חלקי  שווים ב
 פנה ול״אמפ״ל״, עמק״הירדן לקיבוצי

 מימון לקבלת בבקשה למישרד״התעשיה
יפ כי תחשיבים והגיש מקרן־המצוקה,

הת ביגלל לירות מיליון 40 השנה סיד
 אישר מישרד־התעשיה הריבית. ייקרות
 20 בסך מקרן־המצוקה הלוואה למיפעל

לירות• מיליון
 שנה אחרי באו השנה ״ספן״ הפסדי

 פורמאיקה מכר ״ספן״ .1978/79ב- טובה
 מיליון 4.3 לעומת דולר, מיליון 6.45ב״

 בילבד. לייצוא כן, שלפני בשנה דולר
מי לשוק  ב- פורמאיקה מכר המקו

 לעומת לירות, מיליון 116ב־ 1978/79
 על נוסף הקודמת. בשנה מיליון 82.5

ם מוצרים מכר כך  1.7ב־ לייצוא אחרי
 920 לעומת ,1978/79 בשנת דולר מיליון

 הנקי הרווח הקודמת. בשנה דולר אלף
מיליון. 7.1 היה 1978/79ב- ״ספן״ של

ם נכנס גרינברג מרדכי  יוסף במקו
רענן.

ב במיפעליה כיום מייצרת ■״אליאנס״
צמי טון אלף 39 ובפתח״תיקווה חדרה

 עברה החברה עובדים. 1900 בעזרת גים,
 של לייצור בעיקר האחרונות בשנים
 היא עתה ומשאיות. ציוד־עפר צמיגי

 וכן ״לים״, הקרוי פלסטי, צמיג מפתחת
ל בחדרה, חדש מיפעל מקימה היא

למשאיות. צמיגי-פלדה ייצור
 מעבר עתה שוקלת החברה הנהלת
 להקטין כדי בשבוע, ימי״עבודה לחמישה

 ללא 1980 שנת את ולעבור הייצור את
ה ריווחיות, קוו  יותר טובה לשנה בתי

מכן• לאחר

 הפיצריות רשת בעל כץ, מנפרד
ת רכש בישראל, ״רימיני״ ה זכויות א

ה הגלידות חברת בשם והשימוש ייצור
סם״. ״הדוד אמריקאית

 ״הדוד של הראשונה הגלידה חנות
 דיזנגוף, ברחוב אלה בימים תיפתח סם״

ם לירות. מיליון 3.5 בה ויושקעו  הסניפי
 המיוחד הגדולות. בערים יהיו הבאים
 שהן הוא כץ, מנפרד לדברי זו, בגלידה
 צבעי- וללא טבעיים, מחומרים עשויות

ם. וחומרים מאכל סינתטיי
פתי עם התרחבה רשת״הפיצריות גם

ה חדשה ״רימיני" חת תחנ  המרכזית ב
 נפתחה לאחרונה אלה. בימים בתל-אביב,

 כיום מונה הרשת בטיבעון. גם ״רימיני״
בישראל. פיצריות 30

ך א אי ב ם ליי חי טי ש

ק חו א כ ל ס ל כ מ
 באופן ולמכור לייבא מקורי פאטנט

 ״שטיחי גילו מאירופה שטיחים חוקי
שבו כמה לפני ייבאה החברה ראובן״.

 על- נפסלו אשר מבלגיה, שטיחים עות
 הודיעה הפסילה עם מכון״התקנים. ידי

ה את לשחרר מוכנה אינה כי החברה
מכס שטיחים, ה פומ למכירה הוציאם ו

בית.
 מיליון 5.7 היו השטיחים על המיסים

 פומבית במכירה נמכרו השטיחים לירות.
 בן־יהודה, ברחוב גדולה לחנות־שטיחים

 והועברו לירות, מיליון 1.2 של בסכום
ם ראובן״, ל״שטיחי מייד  1.7 של בסכו

 ״שטיחי מוציאים עתה לירות. מיליון
 לציבור למכירה אלה שטיחים ראובן״

ם כאשר ומלא, חוקי באופן סי מי  עליהם ה
ם מיליון 1.7 על רק בפועל היו מקו  ב
לירות. מיליון 5.7

 מכון־התקנים של הפסילה כי נראה
ת על להשפיע מפסיקה רו  הנמכרות סחו

המכס. של במכירות־פומביות

וידידה לץ מנפרד
להמונים נעים ליקוק

 קציני- שהו ביוני, 26ה־ החמישי, ביום
ו תל־אביב, מחוז של בכירים מישטרה

 משה הניצב מפקד־המחוז. ביניהם
, ן י ק מ ו י  הנרי היהלומן של בביתו ט

 בתל- 8 באייר ה׳ ברחוב פטרפרוינד,
 מחמש ויצאו נכנסו השוטרים אביב.

 ה- בין חצות. אחר ועד אחרי-הצהריים
 מנמל־התעופה בן־מישפחה עם נסעו יתר
תו והחזירו פטרפרוינד, לבית לוד  או

ללוד.
 ש■ הפרשה, על טיומקין נשאל כאשר

 של חטיפתו חקירת של בעיצומה היתה
 טיפול זה היה כי השיב ירדן, אורון
 לא וכי היהלומן, של בבעיות פרטי

למישטרה• תלונה כל הוגשה
 למישפחת- בן הוא פטרפרוינד הנרי

 בבורסת- וחבר מבלגיה, ידועה יהלמונים
ה. היהלומים  בין טוב שם לו יש הקטנ

חס סירב הוא חברי־הבורסה• תיי ה ל ל
 בבורסת־היהלו- וגם המישפחתי, ביקור

מדובר. במה איש ידע לא מים

צפויה ״אליאנס״:
רווחים ללא שנה

ב מצוי ״אליאנס״ הצמיגים מיפעל
 שוק־הצמי- צימצום אחרי חמור, משבר

ת הדלק משבר ביגלל בעולם גים טנ הק  ו
 בעיקר נפגעה החברה ברכב. השימוש

 בשלושה צמיגים שקלטה לאיראן, בייצוא
ה גם נפגע ועתה לשנה, דולר מיליון
 ״מוהוק״ שחברת אחרי לגרמניה, ייצוא

ת,  עבורה סיפקה ש״אליאנס״ האמריקאי
 מיפעליה את סגרה בגרמניה, צמיגים
 הפסד בעיקבות מענף־הצמיגים, ויצאה

 בכמה בגרמניה מרק מיליון 150 של
שנים.

ט האמריקאי, בשוק  שנה בכל הקול
אנס של צמיגים  דולר, מיליון 15בכ״ אלי
ת היא הפגיעה ״אל שכן חמורה, פחו
 המייצרות לחברות משווקת אינה יאנס״

 אלא תופקתם, את שהקטינו מכוניות,
ם ישירות להח צמיגים ולצורכי למוסכי

לפה.
ו- שלה המנהלים התחלפו לאחרונה

 □,מיליונר
 עם מהגרים

למיאמי הונם
 בפלורידה מיאמי עיר״הקיט־והנופש

ם הפכה  מישראל, לבעלי־הון ריכוז למקו
 להונם נרחב שטח-פעולה שם המוצאים

ולכישוריהם.
 בעל מנדלסון, מרדכי הידוע הקבלן

 מכירת על שהתפרסם ״מוגשם״, חברת
 ראש״עיריית״גבעתיים- של לאמו פנטהאוז

 הואשם ואשר קרייזמן, קובה לשעבר,
ת חזק  בשווייץ, דולרים אלפי מאות בה

 1500מ״ יותר בונה הוא למיאמי. הגיע
״פומפרני-ביץ׳״. הקרוי בפרוייקט דירות

 קידר, משה עבודות־העפר, קבלן
 לשעבר, ירקוני ישעיהו של שותפו

ם. והחל למיאמי הוא אף הגיע בעסקי
י מבאר־שבע, הגדול המתכת קבלן ל  א

 ב- להשתקע הגיע הוא אף בן־עזיז,
מיאמי.

 חברת״ בעל שהיה מיימון, משה
 במיאמי, השתקע ״מיימון״, המנופים

ה חנות־המעדנים בעל שהיה מי ועימו
ה מיימון גיבעתיים. במרכז ידועה  קנ

במיאמי. תחנת־דלק
קה מנכ״ל שהיה מי ביש קולה״ ״קו
ה את מנהל בראון, עמי ראל, ק  ״קו

 מנהל שהיה ומי בדרום־אמריקה, קולה״
 לוי, ג׳ימי יפו, מכבי הכדורגל קבוצת

קה את מנהל בפלורידה. קולה״ ״קו
האווי בתעשיה האופוזיציה מנהיג גם
מעבו שהורחק בן״שמואל, אלגי רית,
 ב- נמצא הקודמת, ההנהלה על-ידי דתו

מיאמי.
 במועדון- בערבים מתרכזים הישראלים

 שבו ״לה״פלאם״, בשם ישראלי לילה
 להקת-נגינה בשבוע פעמים כמה מנגנת

ישראלית.
 הגיעו לא פליליים יסודות כי מעניין

 לוס- את מעדיפים והם למיאמי, עדיין
ם הגיעו שבועות כמה לפני אנג׳לס.  האחי

למיאמי. חרושקה
 תוכנית- בפעולה החלה שעבר בשבוע
ה בניו-יורק, בעברית שנייה טלוויזיה

 ״ישראל התוכנית מפיקי על־ידי מופקת
 התוכנית ריכוז בלוס״אנג׳לס. היום״

 תהיינה והמנחות צור, שרגא בידי יהיה
לוי. וחוה לב עדנה

ת התוכנית  על-ידי מופקת כבר הקיימ
זיטמן וחיים מישראל הרצוג חיים

 מוצרי- למכירת חברה בעל מניו-יורק,
חשמל•

 חודשים כמה מזה מופיע בניו־יורק
 שלנו״, ״ישראל הקרוי בעברית, שבועון
שבו ואשתו. מקל אריה בידי והערוך

 על״ידי בפילדלפיה יוצא בעברית נוסף עון
 שלמה הצייר של בנו צפריר, רוני

 בניו״ גם זה שבועון יופץ עתה צפריר.
 עותקים. אלף 20ב־ ראשון בשלב יורק,

 כמה מזה בהצלחה פועלת בלוס־אנג׳לס
 המופקת בעברית, תחנת״הרדיו שבועות

 על-ידי והמוגשת אלון אבי על״ידי
מת עתה עטרי. ושושנה לוי ראובן

 בעברית, ירחון לאור להוציא אלון כונן
אמריקה. בכל שיופץ

 להוריד איך
האינפלציה? את

 יעילה דרך מציע סלע אורי העיתונאי
 הטיפול את למסור :האינפלציה להורדת

 תוך כי מובטח אז למישרד־הקליטה. בה
תרד. היא חודשים כמה


