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נאמנות? קרנות מנהלי
 הבורסה להנהלת פנייה סוקלים בתל־אביב הבורסה־לניירות־ערך חברי כמה

 קרנות- פעילות לבדיקת רשות־ניירות״הערך על־ידי שהוקמה המיוחדת לוועדה או
בבו,רסה• הבנקאיות הנאמנות

 בנק של קרנות״הנאמנות ממנהלי אחד לפחות בי חשדות :התלונה עילת
 כמה מנו הדוברים חסרת־תקדים. בצורה אישית להתעשרות מעמדו את ניצל גדול

 ״חיפה ״פטרוכימיים״, כמו ,1979 שנת מסוף מסחררת בצורה עלו ששעריהן מניות,
 אחוזים במאות עלו אלה מניות שערי ״ארגמן״. ״אפריקה״, ״דובק״, כימיקלים״,

 על־ידי שנוהלו הגדול הבנק קרנות של מסיביות לרכישות תודות ספורים, בחודשים
 של גדולות חבילות של פקודות״רכישה של רצף על הצביעו הדוברים המנהל. אותו

 בכל הפקודות כאשר שעריהן, והעלאת הקרנות כניסת לפני קצר זמן אלה, מניות
 המשקיעים כי הן החשדות פרטיים. משקיעים של זהות מקבוצות באו המיקרים

 יותר הרוויחו מוקדמת ובקנייה הקרנות, של העתידיות פקודות״הקנייה על ידעו
אלה. מניות ומכירת ברכישת רק שנה בחצי לירות מיליון 80מ־

 קיבלה טרם הבורסה כי מסר שילה, נתן בתל־אביב, הבורסה המישנה־למנכ״ל
זה. בעניין תלונה כל

 בה שהתחילו העלאת־השערים, טכניקת של פיתוח הוא הזה תרגיל־ההתעשרות
 הללו ברווח. ומכרון שעריהן את העלו בזול, מניות שרכשו אלבין, ומיקי טופר דויד

 התרגיל מיליונים. כמה רק ועשו אחוזים, עשרות כמה של קטנים ברווחים הסתפקו
 מיליונים, בעשרות הם הרווחים ולכן כספים, של אדירות בכמויות נעשה הנוכחי

 בלתי- כימעט הן להזרים, יכולות הגדול הבנק שקרנות הכסף, כמות סיכון. כל ללא
מוגבלות.

נין׳ לאומי״ ״בנק
 בשבוע פירסם בניו־יורק לאומי״ ״בנק

 ב״ניו־יורק שלם עמוד על מודעה שעבר
האמרי לבנקים הצטרף ובה טיימס״,

 לכל יקרות״ערך מתנות הנותנים קאיים
 הבנק חדשים. מפקידים אליהם המביא

 המכסימלית הריבית את למפקידים מציע
לתת. מאפשר שהחוק
ל כוחותיו את עתה מקדיש הבנק

 מ״בנקר שרכש הסניפים 13 ספיגת
היי 1979 בסוף האמריקאי. טראסט״

מתנות מחלק יורק
 בפיקדונות הגידול עיקר דולר• מיליארד
 הבנק מסניפי בא העסקית ובפעילות

 באיי-קאימאן בעיקר לאמריקה, מחוץ
 בפעילות הגידול אמריקה. ומרכז ודרום

 גידול לעומת ,42״/״ היה אלה במקומות
 רק שהיה הבנק, עסקי כלל של ממוצע

.14.4״/״
 ממשיך באמריקה לאומי״ ש״בנק בעוד

 בנקאית רשת בהקמת מאמצים להשקיע
הסניפים מיספר הגדלת תוך קימעונאית,

 הקרנות אחת בניהול בהצליחו בבנק, במעמדו לאחרונה עלה מנהל־הקרנות
 שההשקעות כן על להצביע יכול הוא עתה גם בבורסה. מהשקעות שהרוויחה

 יועצי שכן מנהל, שהוא לקרנות לרווחים גרמו במניות־הבורסה שלו הספקולטיביות
 המניות את ולרכוש בעיקבותיהם, ללכת ציבור״המשקיעים את גוררים שלו הבנק
 ההתעשרות תרגיל מחיר את ציבור־המשקיעים משלם כך אותן. קנו שהקרנות אחרי

בודדים. של

המכס את שילמה האוניברסיטה
ץ דייגי של הפרטית מכוניתו על

בניו־יורק ״כלל״ של המודעה מחצית
דולר 500

שיל בירושלים העברית האוניברסיטה
 מכוניתו על ומס״הקנייה המכס את מה

 סגן־נשיא דיניץ, שימחה של הפרטית
 700מ״ יותר היה הסכום האוניברסיטה.

 בחקירה התגלה המיקרה לירות. אלף
 שהופסקה. מבקר״האוניברסיטה, של

מכונית לאחרונה ייבא דיניץ שימחה

ני תוך מאמריקה, מפוארת ״קרייזלר״
 התברר כאשר אישי• לייבוא זכותו צול
 בסכום מסי־הייבוא, את לשלם עליו כי לו

 עזרת את ביקש לירות, אלף 700 של
מעמדו לאור החליטה, זו האוניברסיטה.

 מיוחד, כמענק עבורו, לשלם המייחד,
המכונית. על המיסים את

 ל- המיקרה על תלונה הגיעה כאשר
 לבדוק התחיל הוא מבקר־האוניברסיטה,

 להפסיק הוראה קיבל אולם העניין, את
מייד. החקירה את

כסגן־נשיא לכהן התחיל דיניץ שימחה

 שג- מתפקיד פרישתו עם האוניברסיטה
ב משכורתו, בארצות־הברית. ריר־ישראל

 לירות אלף 130 היא החדש, תפקיד
לחודש• נטו

 מיליון 150 בסך פיקדונות אלה בסניפים
 של הוותיקים הסניפים 11 ביתר דולר.
 מיליארד 1.35 1979 בסוף היו הבנק
ה של הכללי הסכום כפיקדונות. דולר

 גדל סניפיו, כל על בבנק, פיקדונות
1.5ל־ כימעט והגיע ,18.70ב״,/ 1979 בשנת

 ואשונות מסקנות
 :מקנז׳ זרח שר
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מכירות ונעוו
ה ״מקנזי", חברת של צוות״הבדיקה

 השבוע הגיש ״אל-על״, תיפקוד את בודק
 של מערך־המכירות לגבי מסקנותיו את

החברה.
 ל״אל-על״ כי היא המיידית המסקנה

 להקימו ועליה כלל, מערך־מכירות אין
 70״/״ ב״אל-על״ כי מצא הסקר מחדש.

 30,/״ ורק חוזרים, נוסעים הם מהנוסעים
 שבחברות״התעופה בעוד חדשים, נוסעים

 הוא היחס בעולם והגדולות הבריאות
 ״אל־ תגיע לא אם כי קובע הדו״ח הפוך.

 כלל בקרב חדשים נוסעים 70סל־,/ על״
לכיליון• תידון היא נוסעיה,

 בצעדים כבר החלה ״אל״על" הנהלת
 יהיה כי ונראה הסקר, מן המתחייבים

 המיסחריים נציגיה בל את להחליף עליה
 המשועבדים ובארצות״הברית, באירופה
אקטי פועלים ושאינם ישנות, לתפיסות

 בי קובע הדו״ח נוסעים. להשגת בית
הת היא ״אל״על" של הבסיסית השגיאה
 לה שיזרימו סוכני־נסיעות, על בססותה
 לקבוצות־ ישירות לפנות תחת נוסעים,
 הגיעה ״אל־על״ כי מצא הדו״ח נוסעים.

 מפוטנציאל״הנוסעים 3/״0ל- רק בה עד
 להגיע כדי דבר עשתה ולא בעולם, היהודי

הלא־יהודי. הנוסע אל
 על לאחרונה ״אל־על" שעשתה סקר

 מרבית בי הראה אליה, שהגיעו התלונות
 על-ידי המנוהלות בטיסות הן התלונות

 מנחלי־ שניים־שלושה של מצומצם מיספר
ולהו נגדם, לפעול החברה בדעת טיסות.

זוטר• לתפקיד רידם

 החליט הרחב, הציבור על והתבססות
 להתרכז בארצות-הברית הפועלים״ ״בנק

 הירתעות תוך הסיטונאית, בשיטה בעיקר
 נקט הבנק רגילים. עובר-שוב מפיקדונות

 מעורבותו להקטנת צעדים כמה לאחרונה
 הגבלות- תוך רגילים, בפיקדונות-קהל

 הכוונה אלה. ללקוחות חמורות אשראי
 ובלקוחות בעסקים בעיקר להתרכז היא

 ו- דיסקונט" ״בנק כדוגמת גדולים,
״המיזרחי״.
 ובדרום במרכז הפעילות את *""כדי״״לחזק

 קבוצות במיוחד חזקים שבהם אמריקה,
 לאחרונה הוקם ו״לאומי״, ״דיסקונט״

ש אלה, למקומות מיוחד אזורי מינהל
 נקבע בנמהל-האיזור במיאמי. בסיסו

 את כה עד שניהל יוכטמן, אפריים
הפועלים״. ״בנק של תל-אביב איזור

ב לאחרונה שטסתי טיסות בשתי
 כיצד ראיתי ״אל-על״ של 747 מטוסי

 במנהלי״הטיסה. תלוי לנוסע השירות טיב
 11ב- לניו״יורק, מלונדון 016 בטיסה
 נוסעים 120 לטיסה הועברו בחודש,

 בוטלה, שטיסתם ״טי״וו-איי״ חברת של
 ״איס־ חגרת של צוות־אוויר וביניהם
 ״טי״וו-איי״, נוסעי האמריקאית. טארן״

 העלו ושלא ב״אל-על״ טסו לא שמעולם
 התפעלות מלאי היו בה, לטוס דעתם על
 של צוות־האוויר שקיבלו. השירות מן

 השירות, את שיבח הוא אף ״איסטארן״
ה ליעילות בעיקר רבה, הערכה והביע

 הכלכל ובעיקר מנהלי־הטיסה, עבודה.
 שהנוסעים הקפידו המטוס׳ בקידמת

 גרמה והקפדתם מלאה, תשומת״לב יקבלו
המעולה. לשירות

 316 ״אל־על" בטיסת לעומת״זאת,
 היה בחודש, 14ב־ לתל-אביב, מלונדון
 מתחת המטוס של הקדמי בחלק השירות

 ומנהל״הטיסה הדיילים ביקורת• לכל
 ולא ושוחחו, הזמן מרבית במשך ישבו
 מילאו לא גם הם להשיגם. היה ניתן

 — הנוסעים בדיקת של הוראת״קבע
 הנחיתה. לפני חגורות־הבטיחות חגירת

 לעבור לנוסעים התיר גם מנהל־הטיסה
 ב- טיסות־עסקים של המועדף לאיזור
__ המטוס. קידמת

 ~החברה 'מסרו*כי *מקורות~*ב״אל־על״
 העברתם מניעת על דגש לשים עתה תנסה

 על-ידי המועדף, לאיזור נוסעים של
 להקטינו שתאפשר ניידת, מחיצה התקנת

 מלא. בתעריף נוסעים די בה יהיו לא אם
הרגי במקומות מקום אין כאשר ביום,
עובדי״ המועדף באיזור מושיבים לים,

פנוי, מקום בסיס על רק הטסים חברה,

דוגמניות בהכרת דיניץ שמחה
טובים חיים




