
 ״תדיראן״ חברת של הכללי מנהלה
קדי בהצעדתה החיה והרוח שנים, מזה
בינלאו מצליחה חברה ובהפיכתה מה
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 בידי למעשה שבויות חברות-הביטוח
הפרמ את בידיהם המחזיקים הסוכנים,

ו חודשים שישה עד הלקוחות של יות
 עיניהם, בראות אלה בספים משקיעים

ל לגרום עלול זה מצב פיקוח. בל ללא
 בחב־ קשות שתפגע סובנים, התמוטטות
ב לעמוד תובל תמיד שלא רת״ביטוח,

 סובני״הביטוח, בנגד אלה, טענות נזק.
 שאינו הביטוח על המפקח נגד ובליקר
 גורמים במה העלו הסוכנים, על מפקח

• הביטוח. בענף
 קיימת, לא הבעיה ביטוח-חיים בענף

 הפרמיות את להעביר הסובן שעל ביוון
 תופס. לא הביטוח בן לא שאם מיד,

 ו- אלמנטרי אחרים, בביטוחים אולם
 אצלו הפרמיות את הסובן מחזיק רבוש׳

ב עושה והוא חודשים שישה בממוצע
חיי חברות-הביטוח בעוד ברצונו. כספים

ל בהתאם הפרמיות את להשקיע בות
הסו פטור הביטוח, על המפקח הנחיות

בי בל על מקבל סוכן מיגבלה• מבל כן
ב ומהחברה מהלקוח פרמיות חדש טוח

ה מהפרמיה 140/״סמ- יותר של שיעור
 את לגבות ממשין הוא ואחר־בך שנתית,

 דבר לחברה. ומעבירן מהלקוח הפרמיות
 להפעיל חברות-הביטוח את מחייב זה

ה אחרי הרודפת יקרה, גבייה מערבת
התשלו את להקדים בנסיונות סוכנים

 ולא בחברות בעיקר פוגע זח מצב מים.
 עם מתחיל הביטוח שתוקף כיוון בלקוח,

 חברת-הביטוח אם אולם לטובו• התשלום
 שהסתבך גדול סובן יבול מהגדולות, אינה

רציני. זעזוע לה לגרום
 סוכני• 3000ל־ קרוב בי היא ההערכה

 בזאת בצורה אצלם מחזיקים ביטוח
 שקלים מיליון 100 של בהיקף פרמיות

 הסוכנים אם בילבד. האלמנטרי בענף
 הם בצמודים הכספים את משקיעים
 בשנה 60״/״ לפחות עליהם מרוויחים

 60 של סכום בלומר: מס, מבל פטור
!שקלים מיליון
בביטו מתמחה חסובנים מן ניכר חלק

 בקונצרן מקורות הקרובים. בחודשים
 ביותר, קרובה הפרישה בי אמרו, ״כור״
 כספי של הנוכחית לנסיעתו הסיבה והיא

 שייכת ״תדיראף׳ מחצית לארצות־הברית.
האמריק לחברת-הענק ומחצית ל״בור"

 למנות הזכות שלה טלפון״, ״ג׳נראל אית
המנב״ל. את

ם ״תדיראן״, דובר אמר, סלר, חיי
 תשעה תום לפני תתבצע לא הפרישה בי

 לדבריו מזמן. מתוכננת והיא חודשים
 שיהיה חדש, אחר, לתפקיד בספי יעבור

 יושב״ לבין מנהל-בללי בין ביניים תפקיד
 מוחזק זה (תפקיד המנהלים מועצת ראש

 נושא בי אישר הוא ״כור״). נציג על-ידי
 כספי של השיחות בסדר לעלות עשוי זה

 רצה כספי בי ציין הוא בארצות־הברית.
המניות. בעלי בלחץ ונשאר מזמן לפרוש

 כ־ בי סבורים, ב״תדיראן״ מקורות
 המיש־ משלושת אחד יתמנה מנהל-בללי

 נאמן, יגאל — ביום כספי של נים
שפירא. ושמריהו הורגיץ יצחק

 ו־ ״בור" של הביקורת גוברת בינתיים
ה המישרדים בית על חברת-העובדים

 גהה. בכביש שנבנה ״תדיראן״, של חדש
ב ובולט בישראל, המפואר הוא הבניין

 המכסים שלו, השחורה הזכוכית חלונות
 טוענים המבקרים הקירות. שטח רוב את
ו שמש קולטת השחורה הזכוכית כי

 הוצאות של ניכרת להגדלה גרם הדבר
 על גם נמתחת ביקורת מיזוג״האוויר.

 אמבטיה, חדרי הכוללת המנב״ל, לישכת
 חברות- בטישרדי כנהוג ומיטבח, שינה
האמריקאיות. הענק

 ״תדי- בי השיבו ב״תדיראן״ מקורות
 המארחת בינלאומית חברה היא ראן״

בתנ לקבלם יש ובי העולם, מכל אישים
ב העיכוב חברת-ענק. ההולמים אים

 מצד היא החדש לבית ההנהלה העברת
גדו חנייה שטחי התובע מישרד־חפנים,
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 לא ברשות-השידור זמניים עובדים
 באשר חודשיים. במשך שכרם את קיבלו

 המחסור כסף. שאין נענו לגיזברות פנו
 של קבוע חוזה לביטול הביא בכספים
ב בירושלים, ״תדמור״ מלון עם הרשות

 לשעתיים, בשבוע פעם חדר הקצאת דבר
 ארבל ארבל. יורם הספורט לשדרן
 ובערב במיגרשים השבת במשך מצלם

 ספורט״. ״מבט בתוכנית לחופיע עליו
ה לפני ולהתלבש להתרחץ שיובל כדי

 עתה במלון. בחדר משתמש היה הופעה
 וארבל תקציב, מחוסר ההסדר, בוטל

ה בניין של השירותים בכיור מתרחץ
טלוויזיה.

 שני על ויושב גדולים תעשייתיים חים
 סובן- ושל יועץ-ביטוח של — כיסאות
החב את מבריח הסוכן־היועץ ביטוח.

ל ובן ללקוח הפרמיות את להקטין רות
 סוכנים- הפרמיה. מן חלק חזרה שלם

סוכ או לןונטהל אלחנן הם יועצים
 יועצת גם שהיא מלונדון, צור״ ״בן נות

 ש־ לבך הביאה וגם לבתי־הזיקוק ביטוח
 אצל ביטוחי־משנה בוטחו בתי-הזיקוק

מישי באחת בלונדון. ״בן־צור״ סוכנות
ו הנושא את העלו מועצת-הביטוח בות

 חברות-הביטוח שבמאזני בך על הצביעו
 בסעיף שקלים מיליוני עשרות רשומים
 בי שיתכן בעוד סוכנים", ^זצל ״יתרות
 ספקול- בעסקים מושקעות אלה יתרות
 במה קיים• אינו כלל שחלקן או טיבים
 המפקח על כי סבורים, החברות מראשי

 להעביר הסוכנים את לחייב חביטוח על
חודש. באותו שגבו הפרמיות בל את
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״ סוס שעה מחצי ם ג
 האחים פירסמו שעבר השבוע בסוף

 בעיתונים, מודעות גינדי ומשה יגאל
 לנווה- סביון בין קוטג׳ים 48 מבירת על

 הם לירות. מיליון 3.9 של במחיר מונסון,
 ב־ המכירות משרדי פתיחת על הודיעו

 למכור התכוונו לשעתיים, מוצאי-שבת
קוטג׳ים. עשרה מבן שלאחר בימים

ל נאלצו ,6.30 בשעה השבת, במוצאי
 של הרב הלחץ שבן המישרדים, את סגור

קוטג׳ים. 30 למכור אותם אילץ הפונים

ר נ ב א  תיענה ״
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 להתיר בקרוב תחליט ״אבנר״ חברת
 עם ישירות להתקשר מניותיה לבעלי

 עד של בהיקף בחו״ל, מבטחי״מישנה
 ל״אב- מוסרים שהם מהביטוחים 50״/״

 חברת״הביטוח ביום. 30״/' לעומת נר״,
תג לא שאם ל״אבנר״, הודיעה ״אליהו״

 היא לחברות העצמאות אחוז את דיל
ה חברת״הגג שהיא מ״אבנר", תפרוש
חובה. לרכב הביטוחים בל את מאגדת

 לדרישת הסיבה כי נמסר, מ״אבנר״
 למבטחים הפרמיות שאת היא ״אליהו״

 ברבית בשנה, פעמיים מעבירים בחו״ל
ל־ יש של״אבנר" בעוד לשנה, 15״/״ של

סרטה וז

דב שים
ד,.אדרוך

 בקרוב להנפיק ועומדת ״אלרון" חברת
 שלה, חברה-בת בארצות־הברית• מניות

ב מסחררת בצורה הצליחה ״אלסינט",
 בטירוף עתה המצויה באמריקה, הנפקה

 ״אלסינט" שערי לפי מתוחכמות. מניות
 ״אל־ שערי שווים ניו-יורק, של בבורסה

 כל על כיום. משעריהם כמה פי רון"
 יעלו האמריקאית ההנפקה לאחר פנים׳
ה לעומת בהרבה ״אלרון״ מניות שערי

כד השקעה היא ורכישתן כיום, שערים
אית.

 לב לשים שכדאי אחרת מניות קבוצת
לאחרו עלו ששעריה ״ירדן״, היא אליה

 בעסקים הצלחתה בגלל באה העליה נה.
ה ״אורג׳ינלה", שלה, חברת״הבת של

 בקרוב תתחיל ואשר בניו-יורק, רשומה
 עין־יהב. ליד עמוקים קידוחים בשני

מפי נפט בארות בעלת היא ״אורג׳ינלה״
ב להנפיק עומדת והיא בטכסס, קות

הו להגדלת בארצות־הברית מניות קרוב
נה.

 ״אליהו״ חודש. בל הפרמיות את העביר
 ולא הפרמיות את אצלו להחזיק רצה

לתביעתו. הסיבה וזו ל״אבנר״, להעבירן

אל נס־וויק״:1״בי ר ש י
ת ר כ ק1 מו ראן ש לאי

 ״בום״*בייצוא של במצב נמצאת ישראל לשנה, 150״/״ של אינפלציה למרות
 הסימנים בל דולר. מיליארד 1.3 של הכנסות ויביא 70סב-</ השנה שיגדל שלה, הצבאי
 ענקית, עיסקת-נשק על לחתום עומדת ישראל המגמה. המשך על מראים
 ואופטיקה. אלקטרוניקה מוצרי בעיקר תבלול זו סין. עם דולר, מיליארד 2 של בהיקף

בדצמבר. 8מה״ בגליונו ״ביזנס־וויק״ רב־היוקרה האמריקאי השבועון מוסר זאת
 של קטן מיספר על־ידי נעשה זאת בשנה מהייצוא 90״/״ בי מוסר השבועון

 ״אלרון״ ״תדיראן״, ״בור״, הצבאית׳ התעשיה האווירית, התעשיה במו חברות,
 תת״מיקלע ״ערבה״, מטוסי ״גבריאל״, טילי בוללים הלוהטים הפריטים ו״רפאל״.

 עד גדול בה הביקוש אלקטרוניות. ומערכות רדאר מרגמות, ״גליל״, רובה ״עוזי״,
 ציפורי, מרדכי שר״הבטחון, סגן לשנה. בהזמנות עמוסות החברות מן שבמה

 הקונה איראן, היא אחר סין. היא האחרון — חדשים ללקוחות הגידול את ״מייחס
אירופיים.״ מתווכים דרך ישראלי נשק ביום

 החלטת עם תנופה וקיבלה הדרום־אמריקאי, לשוק גם יפה חדרה ישראל
 מחברות ולמנוע ״כפיר״ מטוסי מבירת לישראל להתיר קרטר ג׳ימי הנשיא

 במקום באה שישראל פורסם חוץ בעתוני ימניים. למישטרים נשק מכירת אמריקאיות
 בוליביה, צ׳ילי, לארגנטינה, גדולות כמויות מוכרת והיא האמריקאיות החברות

 טאיוואן, דרום־אפריקה, הם ישראל של אחרים גדולים לקוחות וגוואטמלה. קולומביה
וסינגפור. תאילנד

הנשי- נוטה למכסיקו, ״בפיר״ מטוסי למכור קרטר הנשיא שנתן האישור לאחר

לדרום־אמרירןה יצוא הכפיר: מטוס
ימשיך רגך — אישר קארטר

 אחרות. לארצות גם אלה מטוסים למכור לישראל להתיר רגן רונלד של אות
 מקווים הישראלים טאיוואן. גם ובנראה וקולומביה, גוואטמלה תהיינה הראשונות

ה״לביא״. מטוס פיתוח את ה״בפיר״ ממכירות לממן
 יצחק שר-החוץ הוראת הוא הישראליות המכירות לקידום שתרם חשוב גורם

 עורר זה דבר בארצותיהם. ישראלי נשק במכירת לסייע ישראל, לשגרירויות שמיר
 בקרב שנוסה נשק של ״הקומבינציה :מהם אחד שציין ובפי בישראל, מבקרים של זרם

מאוד.״ משכנעת נמוכים ומחירים


