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 עובדת מ״סולל־בונח״, שפרשו ושותפיו, רכטר צבי של קי״ם הבנייה חברת
נושאים. בכניה הורביץ בני עבור לאחרונה

בורסת־ ניול המאוחדות״, ״המחלבות שטח בינוי הכנת את קיבלה לאחרונה

רכטר מהנדס
לבנים קרוב

 בבאר־שבע שטח־קרקע הפיכת של בפרוייקט גם קשורה היא ברמת־גן. היהלומים
 מפני להשכרה, הבנייה לפרוייקט צורה בשום קשורה אינה הקבוצה למרכז״קניות.

 בכיר שותף הוא רף, איתן באוצר, הכללי החשב של אביו רף, יוסף שהמהנדט
בקבוצה.

מוכן .עורגת״

בלי בוגד־עור״
פ ילו פ

 על הודיע בקריית״גת ״פולגת״ מיפעל
 המיפעל את ולהפעיל לקנות נכונות

 פילופ, שלאסלו בתנאי עור״, ״בגד
 ובתפקיד המניות בשליש עדיין המחזיק
החברה. עם קשר מכל יסולק המנהל׳
 כספיים, בקשיים הסתבך עור״ ״בגד

 כי נטען הפעלתו. את מממן והאוצר
 מן הוציא פילופ, הקודם, ומנהלו בעליו

 יגאל שר״האוצר דולרים. מיליוני החברה
 אולם אמצעים, לנקוט דרש הירביץ

זאת. מונע פת, גירעון שר־התמ״ת,
 ימשיך לא כי האוצר הודיע לאחרונה

 את והציע המיפעל, הפעלת את לממן
 מסרב פת גירעון אולם כקונה. ״פולגת״
 ומנסה החברה, מן פילופ את להוציא
באמריקה. אחר קונה למצוא

 מיפעלים כמה לאחרונה רכש ״פולגת״
 תוצרתם אולם וכסף, ניהול בקשיי שהיו

המייצ ו״לנה״ פרמה" ״לבני כמו טובה,
 ״מארכס לרשת תוצרתם מרבית את אים
ספנסר״. אנד

■משיר אומו
רשוזס..אוסוביאנק׳׳•

 רמי של סוכנויות״ ״אונגר חברת
תגר  ״אוטו- מכוניות את לשווק תמשיך א

 ההצעה את וביטלה בישראל, ביאנקי״
 לחברת הסוכנות תעבור שלפיה שהיתה,
בישראל. ״פיאט״

 על־ידי באיטליה מיוצר ״אוטוביאנקי״
שפל החל חודשים שלושה לפני ״פיאט״.
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 ״תבור״, בעפולה מיפעל־הפורמאיקה

 המיבנה את תרכוש הממשלה כי מבקש
ב בחזרה למיפעל אותו ותשכיר שלו

 מיבנה את שהשכירה התנאים אותם
 ה- ״תדיראן״• לחברת ״וולטקס״ מיפעל
 100 תשלם הממשלה כי הציע מיפעל
 ותשכירו המיבנה, תמורת לירות מיליון

אופ עם א', איזור-פיתוח בתנאי בחזרה,
 ובמחיר שנים, חמש אחרי לרכישה ציה

 קיבלה אלה תנאים בילבד. 70$ב־ צמוד
 את לה שהשכירה מהממשלה, ״תדיראן״

״וולטקס״. שנסגר׳ המיפעל
לאח לחברה, הזרימו ״תבור" בעלי

מהממ וקיבלו לירות, מיליון 20 רונה,
 נועדו הכספים מיליון. 30 עוד שלה

 דולר. מיליון של לא-נוח מילווה להחלפת
 ומייצא טישמרות, בשתי עובד המיפעל

תפוקתו. מרבית את
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 ישראל את יחליף מילוא יוסף
 כרטיסי״האשראי חברת כמנכ״ל גורל

 לפנסיה פורש גורל קלאב״. ״דיינרס
 שנים במשך החברה את שניהל אחרי
 חברים אלף 15 קלאב״ ל״דיינרס רבות.

בינלאו בכרטיסים המחזיקים בישראל,
 אשראי כרטיסי אלף 50 לעומת מיים,

״ויזה״. חברת המתחרה, של בינלאומיים

מג החלו ואז בכלל׳ מכוניות במכירות
 הצדדים שני הסוכנות. העברת על עים
 גם והחלה השווה, לעמק הגיעו לא

ב ״אוטוביאנקי״. במכירות התאוששות
 מכוניות, 170מ- יותר נמכרו אוקטובר

קודם. בחודש 80 לעומת

 שבע נוחורין
דולו ■וון מייד
יזובת מאי
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 הגיש בן־חורין מרדכי האדריכל

 שאול נגד דולר מיליון סך על תביעה
תת התביעה אסיא״. ו״בית אייזנברג

 ב- המחוזי בבית-המישפט להתברר חיל
ב טוען בן־חורין בינואר. 19ב- תל-אביב

 שכר־ לו לשלם מסרב אייזנברג כי תביעה
שתיכנן. אסיא״ ״בית עבור תיכנון

 את גם אייזנברג עבור תיכנו בן״חורין
 הגשת אחרי בסביון. שלו הפרטית הווילה

 לשכנע שונים אלמנטים ניסו התביעה
 ויסתפק אותה יבטל כי בן־חורין את

 אולם לו, לשלם מוכן שאייזנברג בכמה
נרתע. לא בן־חורין

מעביר דחקו
ל לחו בדיה כעילות

ביש הגדולה הפרטית חברת-הבנייה
לאח נכנסה בע״מ, דרוקר״ ״זכריה ראל,
 חברת עם משותפים לעיסקי־בנייה רונה

 בנייה לעיסקי וכן בקניה, ״חירם־זאבי״
 זכריה החברה, ובעל מנכ״ל בהונג־קונג.

 את להרחיב ברצונו כי אומר דרוקר,
לחברה להבטיח כדי בחו״ל הפעילות

דרוקר קפלן
הצינזצוס סוד

ב מיתון של במיקרה מקורות-הכנסה,
בישראל. בנייה

 בישראל, החברה של העבודות היקף
מיל 12ל- מגיע עובדים, 3000 המעסיקה

 החברה של הנפרע ההון לירות. יארד
 חילקה לא החברה לירות. מיליון 40 הוא

 בה מושקעים רווחיה וכל מעולם, רווחים
 באיזור־חיפה בעיקר בונה החברה בחזרה•

 ב- עתה מתחילה היא ובאזורי״פיתוח.
באילת. דירות 120

 מדהימה במהירות מצטיינת החברה
 שבע עד חמש של במיבנים יחידות 170(

 השנה, במארס הוחל שבבנייתן קומות,
ל שנה חצי תוך אלה, בימים הגיעו
 רבה. ובחסכנות וחלונות), דלתות צביעת

 רק יש בחברה העובדים 3000 כלל על
 את כולל זה ומספר עובדי-מינהלה, 25
ה מחשב), (בעזרת החשבונות עובדי כל

 החסכנות תודעת והפיקוח. הניהול גבייה,
 ישן חומר או ציוד וכל בחברה, מפותחת

במיפעליה. חוזר שימוש לצורך משופץ
ה טריווחי ניכר חלק משקיע דרוקר

 התנועה חניך עצמו (הוא בעובדיה חברה
 בתו היא אראלה, ואשתו, המאוחדת,

 מפ״ם>. מראשי אבידן, שימעון של
משוכ מיתקני״ספורט הקמת סיים עתה
ו בקריית״אתא, החברה במרכז ללים

לעוב שימכור סופרמרקט, בונים במקום
 מיצ־ מאוחרות בשעות ולנשותיהם דים

 גם השוק. ממחיר זול במחיר רכים
ב מהמקובל גבוהות בחברה המשכורות

שוק.
ל אתרי־הבנייה את מחלקת החברה

 כל כאשר ועצמאיות, נפרדות יחידות
במהי לסיימה שואפים ומנהלה יחידה

 בונוסים קבלת תוך מכסימלית, רות
 הקימה החברה הביצוע. מהירות על נאים

 לצרכיה, מיפעלי״עזר של ניכר מיספר
 שאינם באחרים, תלויה לחיות שלא כדי

 ל- חברות-בת וגם בלוח-זמנים, עומדים
ולאחזקה. לשמירה חברה כמו שרותים,

 לאחו׳1 הסוו
 סדוויוית שר חולירתולה

הנבלים:

 מו־ יצחק שר-התיקשורת, של מסעו
 תוכניות- שתעברנה תחנות לאשר דעי,

 להוציא כדי נעשה בכבלים, טלוויזיה
ה את המר, זבולון שר־החינוך, מידי

 גורמים המשודרת• הטלוויזיה על שליטה
 אינה טלוויזית־הכבלים כי מסרו בענף

 יקרה מיושנת, שהיא לישראל, מתאימה
 בגלל רק בה תומך מודעי השר וכי

מאבקי-יוקרה•
 טכניקות שתי פותחו בארצות״הברית

 אזוריות. תוכניות על נפרדים מנויים לגבי
 כדוגמת שדורי-גלים על מבוססת האחת

 מגג בתל-אביב (המשודר יו-אייץ׳-אם
טל מכשיר בעל כל ואשר מיגדל״שלום),

 מייוח- קופסת־חיבורים שהתקין וויזיה,
 לקלטה. יכול ״מערבל״, הקרויה דת,

 קבועים, דמי״מנוי משלם בעל״מכשיר
 הוא ובאמצעותו המערבל, את מקבל
 מנוי שהוא התחנה שידורי את קולט
 תדרים, פעם מדי מחליפה התחנה שלה.

ה פיראטיים, יצרנים על להערים כדי
לא-חוקיים. מערבלים מייצרים

 — דמי״המינוי את משלם שאינו מנוי
 בלחיצת שלו המערבל פעולת מופסקת

 זו שידור שיטת בתחנה״המשדרת. כפתור
ל מערכת-כבלים התקנת מצריכה אינה

 במאות זולה והיא השידורים, העברת
המשדרת. מהשיטה אחוזים
 על מבוססת המערבל שיטת אולם

 אישור מצריכה ולכן התוכניות׳ שידור
 שר- — שידורים על הממונה השר של

 הכבלים, שיטת השניה, השיטה החינוך.
 הנחת על האחראי בשר״התקשורת, תלויה

הכב לשיטת מודעי דוחף לכן כבלים.
 להוצאות המדינה את שתכניס לים,

מיותרות•
 שיטת״ את מנהיגים בארצות״הברית

 ניתן לא שבהם במקומות רק הכבלים
 בניו- כמו המערבל, בשיטת היטב לקלוט

 לוס־ או גבוהים, בתים יש שבה יורק,
 מעורב (ערפל ערפיח יש שבה אנג׳לס,

קבוע• בפיח)

־ וטיול ״סיור

ממשי ״אגד״ של וטיול״ ״סיור חברת
 בתשלומים, מכוניות במכירת לעסוק כה

ממחירי״השוק. בהרבה הנמוכה בעלות
 בשם סוכנות באמצעות פועלת החברה

 אוור־ למרדכי השייכת ״סופר־קאר״,
 התופעה על כאן נכתב כשנה לפני ך.1ב

ו בזול, מכוניות מכירת של המוזרה
מסב וטיול״ ש״סיור האפשרות הועלתה

 הסובסידיות בכספי העיסקות את סדת
 ״סיור עסקה אז מהאוצר. מקבלת שהיא

 הפירסום ואחרי במכירה, ישירות וטיול״
או חידשה עתה העיסקות. את הפסיקה

האחרת. החברה באמצעות שוב, תם
מכו קאר״ ״סופר מוכרת למשל, כך,

 בילבד, 144$ של בריבית בתשלומים, נית
הנור שהיא 200$כ״ של ריבית לעומת

כאלה. לעיסקות בשוק מלית
 אוורבוך, מרדכי ״סופר״קאר״, מנהל

שהמכו וגם הנמוכה, העלות את אישר
 ״סיור שם על רשומות הנמכרות ניות

והמימון. המכוניות את המספקת וטיול״,

 למכור ממשיך

סול מכוניות


