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ת עו ברב ט
ת מיריד יצאו סניו ס ה

ם את רכש זיס יהודה איש-העסקים  פלג ומתי שפירא מוניה של חלק
המכוניות. בעיר בשבוע פעמיים שיתקיים ביריד-המכוניות,

ליהודה ומחציתו ופלג לשפירא מחציתו לכן קודם שייך היה יריד־המכוניות

ורעייתו שפירא מדניה
חהפרק ירד היריד

 המסגר ברחוב ״אקרופוליס״ מיסעדת
 מיסעדה כשנה לפני שפתחה בתל־אביב,

טה העתיקה, ביפו מפוארת לסג החלי
 בעלי הבאים. במיספר השפל בגלל רה,

 את שוקלים המסגר ברחוב המיסעדה
ם, של ומכירתו סגירתו מקו  ל- כנראה ה

המיזרחי״. ״בנק
 החליטו ״אלפא־סוד״ מכוניות יבואני
ת להפסיק  רק ויביאו למלאי, הייבוא א
 המעשי הפירוש הזמנה. לפי מכוניות

ת הוא סק  1 המכו- של והשיווק הייבוא הפ
 | לחלו־ כימעט סוד״ ״אלפא מדגם ניות
א סוד״ ״אלפא יבואני טין.  | רומי- ו״אלנ
ת מכרו או״  | ב- שלהם אולם־התצוגה א

דיסקונט״. ל״בנק הדר״ ״בית
לאח כי מסר איליו, ארנון היבואן,

ם רונה ת ח  רומיאו״ ״אלפא בין הסכם נ
 היפנית המכוניות לחברת באיטליה

ת על ״ניסן״, מ  גדול מיפעל־הרכבה הק
 ״אלפא מנוע בעלות למכוניות באיטליה
 אלה מכוניות ניסן. של וגוף רומיאו״

על״ידו. בישראל תשווקנה

 השנייה, המחצית את זיס רכש עתה היריד. התנהל שעליו בעל־הקרקע שהיה זיס,
 יריד־ ליד גלילות, בצומת תחנת-הדלק את החכיר גם זיס לירות. מיליון תמורת

שנה. 30ל- ״סונול״, לחברת המכוניות,

ה ג ל ז-ז?*1^ו' <לשרם מסוב ..אגד־

 כי זה במדור אמרתי שבועיים לפני
 לשעבר, חיל־האוויר טייס רוט, רפי

 בגרמניה, הקבלנים מגדולי אחד שהוא
ת נכנס  עם בלוס־אנג׳לס לעיסקי-קרקעו
 חברת־ההש- מבעלי שהיה ליין, הרב
ב נציגות לה שהיתה ״נשיונל״, קעות

ת ושפשטה ישראל  בשערוריה הרגל א
רבתי.

 של שותפו שיבוש. כאן חל לצערי,
 לוין, (ארווין) ארב הוא רוט רפי

וייצמן, עזר ושל שלו טוב ידיד שהוא

רוט קבלן
הרב לא ארב,

אס״ ״נשיונל מנהל ושהוא מ  חברה — סינ
לגמרי. אחרת
 ברגע מברלין אלי טילפן רוט רפי
ת שקרא ת: והודיע המדור א טי חל  ״אני ה

ם עושה לא  שפושטים רבנים עם עסקי
ת הרגל." א

לפורשים מלאה פנסיה
ענודה תאונות בגלל

ת להפסיק שנאלצו ״אגד״, חברי  א
ל שגרמו תאונות-עבודה בגלל עבודתם

ת, נכות המדי את לשמוע נדהמו חלקי
 הקואופרטיב, ראשי של החדשה ניות

ת. פנסיה רק להם לשלם המוכנים חלקי
מ אביגדור אריה ״אגד״, חבר
רפו ועדה בתאונת־דרכים. נפגע חדרה,

שאי נכות לו קבעה ״אגד״ מטעם אית
ת לו מאפשרת נה  העבודה. המשך א

 יוסף אז, ״אגד״ מזכירות יושב־ראש
המז של רשמי במיכתב אישר הררי,

ת כירות תו והפנה הדבר, א  לקרן או
 פנסיה לתשלום ״אגד״, של הגימלאות

ת. לפי תקנו ה
וע של בשורה מכן לאחר אושר הדבר

 של מיכתבי־אישור נכתבו כך ועל דות,
טה זאת למרות ״אגד״. מוסדות  החלי

 פנסיה יקבל אביגדור כי להורות ״אגד״
 בעוד חבר, ממשכורת 717־ של בשיעור

קוב הסוציאלי והתקנון האגודה תקנון
 נכות בגלל לפורש לשלם יש כי עים

מלאה. משכורת
ה של הסוציאלי בתקנון 32 סעיף

מ כתוצאה אשר ״חבר כי קובע, אגודה
ת איבד גופנית פגיעה  כושר-עבודתו א

ם פקעה באגודה וחברותו לחלוטין, א ת ה  ב
לו, תשלם האגודה האגודה, לתקנות

 בגובה, תשלומים ,65 לגיל הגיעו עד
 המשו־ שהמשכורות כפי ובזמנים בצורה
ם לחבר למות תא האגודה.״ לתקנון בה

ת, ״אגד״ הנהלת מכ ת זאת, לעומת מס
 ״אגד״, של קרן־הגימלאות תקנון על

 תשולם גימלת־נכות כי הקובע ,20 סעיף
 7170. של ובגובה חייו, ימי לכל לנכה

י ברור המלאה. מהמשכורת ״  ישנה י
התקנונים. שני בין חריפה סתירה

עו■ ש ם עור■
ו..רוחיה״ ״אתא״

עו ו״לודזיה" ״אתא״ מניות שערי
 בגלל כאילו שמועות, הפצת בגלל לים

 החברה על אייזנברג קבוצת השתלטות
ת העו מרצ׳אנט״, ״יונייטד האמריקאי

ת ק ל, ס טי טקס  ״אתא״ מיפעלי יוכלו ב
 במחירים סחורה לה למכור ו״לודזיה״

רווחיותם. את ולהגדיל גבוהים,

ת פ ד ע ה

גדולים
ה ״כלל״ של ״בטוחה״ חברת  התקינ

 בבורסה מנציגה פנימית מערכת־קשר
ת למשרדיה. חו ם לקו מי  יכולים מסויי

 פקודות, ולתת ״בטוחה״ במשרדי לשבת
 שאינו יתרון המיסחר, מהלך כדי תוך

ת לכל אפשרי חו ה החברה, לקו מהוו ה  ו
בו. הזוכים של ברורה העדפה
 המיזרחי״, ב״בנק גם קורה דומה דבר

ת כי שהודיע חו  בסניפיו לתת יכולים לקו
 ניתן למעשה .11.30 השעה עד פקודות
 והבנק ,11.50 עד פקודות בבורסה למסור

ת מאפשר חו ם ללקו סי ח  למיש- לבוא מיו
ת לראות הפקודות, סגירת לפני רדיו  א

ת שמסרו הפקודות חו  וכך הבנק, לקו
 פקודה ולתת מגמה מהי ללמוד

משלהם.

הביטוח חברות
ה השג ירוויחו
1 1 5 7 ריאליו 0

 השנה תרווחנה חברות-הביטוח מרבית
גיר החזרת אחרי ריאלית, 157־ לפחות

 בשנים שכורסם העצמי, ההון עונות
ת.  בא החברות במצב השיפור קודמו

ת גביית בגלל בעיקר ספ  187־ של תו
טוחים של תשלומים על במזו שלא בי

 החברות, בידי מותירה זו תוספת מן.
 כלל על נשו 57כ״< ריבית, ניקוי אחרי

ת מחזורן, ספ תו ת שינתה זו ו  תמונת א
ת. בצורה מאזנן דראסטי

אביב ה ש מ
..עליתי־ מיגוש יבנה

 עם הסכם חתם אביב משה הקבלן
 ליד דונם, 3.6 בן שטח של בעלים כמה

 מוסך היה שעליו בורסת״היהלומים,
ם לפי ״עלית״. סכ ה ם הקבלן יבנה ה מקו  ב

ת, 12 בן בית״מישרדים מו  שלוש ועוד קו
מות  המיגרש בעלי תת־קרקעיות. קו
.407־כ־ של שטח תמורתו יקבלו

- משותף 0,נסבול
..מיזרח , ל״סעריס״

,לאומ1ו..בי
 ״המיז- ״פועלים״, — הבנקים שלושת

הפ על החליטו — ו״הבינלאומי" רחי״
במח החל אחת, רשת-כספומטים עלת
ת, 115 יהיו לרשת דצמבר. צית  תחנו

 —דיסקונט—לאומי רשת של 85 לעומת
איגוד.
 דיסקונט״—״לאומי כספומט של- מנוי

מים רשם ת אלה בי ת א  לו שהיו התקלו
 שישי, יום באוקטובר, 24ב־ :בשימוש

ה בצהריים, 1 בשעה  באמצעות לקבל ניס
ט בסניף הכספומט סקונ  ברמת־השרון די

ת  לא המכשיר אך חשבונו, תמצית א
 ״בנק של לכספומט נסע הוא פעל.

 לא המכשיר שם וגם ברמת-גן, לאומי״
ת ניסה בשבת, למחרת, עבד. הכספו א
 ושוב ברמת־אביב, לאומי״ ״בנק של מט

עבד. לא המכשיר
 4 ניסה באוקטובר, 26ה־ הראשון, ביום

ט באמצעות לקבל מך של הכספומ  ״ב
ת בתל-אביב בן־יהודה ברחוב לאומי״  א

ת בלע הכספומט חשבונו. יתרת  כר- א
ש הבנק, פקידי לפלטו. וסירב טיסו,

 המכשיר אכן כי אישרו פנה, אליהם
ם ובולע מקולקל,  שואלים כאשר כרטיסי

 לא מדוע הסבירו לא הם היתרה. על
 כרטיסי שקיבל אחרי שלט־אזהרה. תלו

 31ה- שישי, ביום האיש ניסה חדש,
ב שקלים 3000 להפקיד באוקטובר,

 המכשיר ברמת״אביב. בל״ל של כספומט
ת בלע ט הפעולה כי והודיע הכסף, א בו
הכסף. להפקדת אישור ניתן לא לה•
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