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 היה אפשר לאירופה, עסקיו ליגל כשנסע
 או זה בקזינו מהמר כשהוא בקביעות לפוגשו

 דולרים שולחן־ההימוריס, ליד כשישב אחר.
 מכיסו — חד־סיטרי בכיוון ותמיד ידיים החליפו
אחרים. לכיסי

 פנינה עם ארוכה תקופה התרועע דבש
 לנקר כדי לבורסה, להכניס נהג שאותה רוזנבלום,

 פנינה השבוע כשנשאלה החבר׳ה. של עיניהם את
 לו יש ידידים. ״אנחנו השיבה: רמי, עם קשריה על
זהב.״ של לב

 שיוכל מי היה לא ההידרדרות, כשהחלה
 נשאר הרגל, את כשפשט המפולת. את לעצור

 גם — מכל וגרוע לבנקים, הון־עתק חייב דבש
אמונם. בו שנתנו בנתניה, קטנים ליהלומנים

 שנקרא ;,פצע ^
יהלומים״

 כנראה צפויות הקרובים ימים ף*
 לפני שכן, בענף. נוספות *■פשיטות־רגל

 נדרשים באוגוסט, השנתית לחופשה היציאה
 שאותן הסחורות את לבנקים להחזיר היהלומנים

הכספית. תמורתן את או בנאמנות, קיבלו
 השבוע, וגברו הלכו הבורסה בבנייני המתחים

 היהלומנים כי לכל, ברור דרוכה. והצפייה
 שהוא איך הצליחו אך שעברה בשנה שהסתבכו

 להחזיר יתקשו כאשר עתה, ייחשפו זאת, להסתיר
 שאותם כספים או בידם, אינן כבר שאולי סחורות
הפסידו.

 לערוך ניתן סופית, הדברים שיתבררו עד
 את השבוע ראיינתי הענף. מצב של סיכום־ביניים

 של סיכויו ועל המשבר, גורמי על הענף ראשי
בעתיד. הענף

 כורסת נשיא שניצר משה
טוען: היהלומנים,

 למעשי אחראים ואיננו ציבורי, מוסד אנחנו
 שהביאו הם שלא הבנקים, לטענת בניגוד חבירנו.

 חברים לא קובע: אני פשיטות־הרגל על להכרזות
 פושטי־רגל. חבריהם על להכריז דרשו בבורסה

 1,120ל־ שהגיע החוב זאת. עשו הבנקים דווקא
 ישראל, בנק את למוטט היה יכול דולר מיליארד

 במעמסה, יפה כללית עמרו היהלומנים אך
 מיליון 180ל־ לבנקים חובותיהם את והורידו

 יהלומן שאין למרות וזאת, עצום! הישג זה דולר.
כסף. הרבה הפסיד שלא

 המעולים המפעלים רק קשות. סבלה התעשיה
בענף. עוד המאמינים וכאלה נשארו, בענף

 שבעולם, הטוב הוא בארץ הלוטשים ציבור
 למרות אופטימי. אני עזבו. כל־כך שרבים וחבל

 יותר בעולם היום נמכרים העולמי, המשבר
 ותכשיטים. יהלומים של דולר מיליארד 18.5מ־

 וזולות, קטנות סחורות נמכרות בעיקר אומנם,
 יש אך ההודית, התעשיה בעיקר נהנית ומכך

 טובות, יותר לסחורות ביקוש של התחלה עכשיו
לתמונה. נכנסים אנחנו וכאן

 הממשלה כה עד הענף? לשיקום תנאים מהם
 בטוחים היו לא כי לענף, לעזור רצתה לא

 יחסית עמדה שהתעשייה אחרי אך שנתאושש,
 המרה לשערי־ לדאוג חייבים הם במיבחן, יפה

 לעזור וכן הפיחות, את להאיץ או למטבע, נוחים
 לזכור, האוצר ראשי על בביטוח־שערים, לנו

 במשבר יפה עמדה אצלנו שהתעשייה שבעוד
 הרי דראסטית, בצורה החובות את וצימצמה
 בחובות מסובכת הבלגית התעשייה לעומתה

 וסחטנו דקרנו כאילו אנחנו רולר. מיליארד כשני
 בכלל והם יהלומים, שנקרא מהפצע המוגלה את
עצמם. את לרפא התחילו לא

שניצר. דיברי כאן עד
 ולחלץ לעזור מאמץ שייעשה מקווה שניצר
 יותר הוא שלו המוסף שהערך הענף, את ממצוקה

לשנה. דולר מיליון 250״־

 תעשיית התאחדות נשיא לגדיאל, דניאל גם
 הפגינו ההתאחדות, מנהל שור, וצבי היהלומים,

אופטימיות.

לגדיאל: אמר
 180 על עולים לא הישנים כשהחובות כיום,

 זה הבאה שבשנה מקווים אנחנו דולר, מיליון
 החוב יחוסל שנתיים ותוך מיליון,• 84ל־ יקטן

 זולות, לסחורות הוא היום בעולם הביקוש כליל.
לייצר. היום יכול בחובות מסובך שאינו ומי

 התייקר אצלנו ששכר־העבודה היא, הבעיה
 ופיחות אצלנו זוחל פיחות בגלל בלגיה, לעומת

 הדולר של ריאלי פיחות רק אצלם. מואץ
 שקרה מה המצב. את יציל וביטוח־שערים

 הם לכולם. נורת־אזהרה זו דיאמונדס בסטאר
 יכולים לא הם אם בענף. הגדולים היצרנים היו

לייצר. יכול לא אחד אף כאלה, בתנאים לייצר
לגדיאל. היהלומן דיברי כאן עד
 הפגינו שוחחתי שעימם הבנקים מנהלי גם

 בישראל ״התעשיה מהם: אחד טוען אופיטמיות.
 תעשיה זאת כרעי־תרנגולת. על קמה לא

 התעשיינים שנים. עשרות עצמה את שהוכיחה
 הבנקים בעולם.״ מהטובים הם והלוטשים בארץ

 את לבסס יש ״בעיקר עיסקות: לממן ממשיכים
 קטן הסיכון אצלם קטנות, מלטשות על העבודה

יותר.״
 של בהתאוששות תלוי שהכל טוען, אחר מנהל
 לקנות חדלו לא ״הם בארצות־הברית. הכלכלה

 ירד. שטיב־הטבעות אלא טבעות־אירוסין,
 להם כשאין יהלומים לקנות יתחילו לא באמריקה

מכוניות.״ לקנות כסח

 של המופגנת לאופטימיות מקום יש האומנם
 לקבוע. מאוד קשה הבנקים? ומנהלי הענף ראשי
 תואץ שהביעו, התיקוות יתגשמו שאם ברור

 שהם הפיתרונות רק לא אך בענף. ההתאוששות
לענף. יועילו מנו

 דראסטי שינוי לערוך התעשייה ראשי על
 שלא בשיחות הענף. של פעולתו ובדרכי במיבנה
 את שמעתי יהלומנים, עם שערכתי לציטוט
הבאות: והדרישות ההצעות

 ״בפול״, הבנקים פעולות את לאחד יש •
 במימון, הכפילויות את שימנע דבר אחד, גג תחת
מחדש. התעשייה לפיתוח רצינית דחיפה ויתן

 תיקים מנהלי ימונו ה״פול״ במיסגרת •
 בקשר יעמדו אלה לקוחות. שלושה־ארבעה לכל

 או במיפעליהם הנעשה על עין ויפקחו מתמיד
מופקדים. הם שעליהם הלקוחות של במישרדיהם

 דובר שעליהם בענף, השומן רובדי •
 בצורה יוסרו זו, בסידרה הראשון במאמר

 על בעקיפין המתפרנסים אלפים דראסטית.
 — בייצור ישירות עוסקים שאינם הענף, חשבון

 יצטרכו — יצואנים או מיפעלים בעלי כפועלים,
חדשים. מקורות־תעסוקה לחפש
 דרך למצוא הענף וראשי הבורסה על •

 מחצית כמעט ,2000חבריה(כ־ מספר את לצמצם
 דראסטית, בצורה בארץ!) הלוטשים ממיספר
חדשים. חברים מקבלת הקרוב בעתיד ולהימנע

חוצ׳נר ואפרים שולה מימין:המתוקים החיים
הערבים באחד לבלות יוצאים

 פורר. מישפחת של בחופה עוגת־החתונה משמאל: בעיר. הנוצצים
רוזנבלום. פנינה עם דבש רמי היהלומן פושט־הרגל למטה:

באנטחרפן? קורה מה
 למשבר שעד בעוד באנטוורפן. הבורסה היא ברמת־גן לבורסה המסורתית יריבה ך■•

 תואר על התמודדה אנטוורפן בעולם, החשובה היצרנית ספק ללא ישראל היתה הגדול 1 1
והנוח. המרכזי מיקומה של היתרון לה עמד לזכותה העולמי. הסחר מרכז

 גמישים. מיסוי מחוקי מעשיהם על מועט מפיקוח השנים כל נהנו בישראל היהלומנים
 רגילות, הלוואות באמצעות נעשה הבנקים על־ידי המימון יותר. נוחה משיטת־מימון ובעיקר
וכר. הטוב שמם שניהלו, העסקים היקף על־פי ליהלומנים שניתנו

 שם העסקים רוב באנטוורפן. כלל נהגה לא לישראלים, כל־כך המוכרת הנאמנות, שיטת
 בין שנקשרו לעיסקות התשלום יום בדרך־כלל הוא בשבוע השישי יום כאשר במזומנים, נעשו

השבוע. במשך היהלומנים
 היהלומים נערך הדראסטית הירידה באנטוורפן. אף אותותיו את נתן העולמי המשבר

 פשיטות־רגל אך קשות. השפיעו יותר, קטנים ליהלומים מאוד הקטנה והדרישה הגדולים,
 עמיתיהם של בלתי־פוסק לליגלוג לנושא הפכו הישראלים היהלומנים היו. שלא כמעט

הבלגים.
 לא ביותר והנודעות הגדולות מהפירמות שלוש לפחות נפלו ולאחרונה חוסן, לעולם לא אך

ממש. בסכומי־־עתק המדובר וקנלר. שמיסו פרטנברג — כולו בעולם אלא באנטוורפן רק
 שינויים יחולו לא אם הקרוב, בעתיד ותגדל תלך שהרשימה באנטוורפן, יראים הכל עתה

בשוק. דרסאטיים
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