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כלכלי באב תישעה
 השבוע, נוסף, ליום הפינאנסית המערכת את סגר באב התישעה צום

 לא בפרט. והפינאנסי — בכלל הכלכלי מצבם על להרהר לרבים ואיפשר
 אפילו היה כדאי להתאבל. ולהפסיק הצום את להפר סיבה שום היתה
 מבשר איננו הוא אף העתיד טוב. מלהיות רחוק המצב דימעה. להזיל

 בשורות של מדור להיות השבוע, גם יכול, איננו זה מדור לכן, טובות.
 שהוצע כפי קצרים, לטווחים מירבית, בזהירות לפעול להציע אלא נחמה,

האחרונים. בשבועות
 השבוע שבאמצע מפני רק ולא בסכנה! הבורסה זהירות, •

 והמתח חוסר־הביטחון ממניותיו. להיפטר בצפון־הארץ גדול קיבוץ החליט
 חריפות לתנודות הקרובים, בשבועות או השבוע שוב, להביא עלולים

 היצע בגלל לבנקאיות. שוב לשים־לב כדאי מטה. כלפי בעיקר בשערים,
 18ל־ עד אפילו שעבר בשבוע והגיעו כאיגרות־חוב, עלתה תשואתם גבוה,
 רבה. בזהירות אבל כדאי, קרנות־נאמנות. על ללכת המציעים יש אחוז.
צמוד. בפיקוח ושוב,
 עדיין האטרקטיביות השיקליות התוכניות שתי ותס״ם: פק״ם •

 יותר לא של ריבית עתה מציעות שהן למרות קצרים, זמן לטיווחי כדאיות,
בחודש. אחוזים 8־5מ־

ולהבהיר לדייק רצוי מפת״ם: שיצאו מפיחות לחוששים •

 גם אפשר אבל לשנה. אך ,לפתיים להיכנס אפשר היום גם — דברים כמה
 תשולם לא הריבית קנס. תשלום על־ידי התקופה. השלמת לפני לצאת,

 כך למשקיע. תוענק כן לדולר ההצמדה אבל התוכנית, את שישבור למי
 חושש הוא אם טועה. ברכה, לו יביא לא הצפוי שהפיחות שחושש שמי

 — חוקית בדרך הבא הפיחות את להרוויח יכול הוא שחורים, מדולארים
 הכסף את לקבל יהיה שאפשר ובכך הבנקאית, במערכת אמון לו יש אם

חודשים. כמה בעוד באשנב־הבנק
 שעשו מה אחרי גם הפרטיים, בלווים שמאמין למי אפור; שוי, 9
 מכובד למישהו הציעו השבוע תיקווה. יש לתק״ם, שבהם מהגדולים כמה

 לזמן רבים מזומנים תמורת תפייס, על הבנקים שנותנים מזו כפולה ריבית
 ולכן הגבוהה, הריבית כמו אטרקטיביים כל־כך היו לא הביטחונות קצר.

 הוא הרווח נקשרו. כן אחרות עסקות אבל הפועל. אל יצאה לא זו עיסקה
 והאחים מגרית בלאס, כמו — בארזים אם אך מאוד. גדול באמת

 הצעה כל לבחון יש אזובי־הקיר? יגידו מה שלהבת, נפלה שהרבני
רבה. בזהירות ושוב, לגופה.
 שמזרימים למידע להאמין שלא רצוי מתמיד יותר עכשיו אגב, •

 בתוך הכסף את להשאיר רוצים הם הבנקים. של יועצי־ההשקעות
לנו? גם טוב להם שטוב מה האם מחיר. בכל המערכת,

 הסודית
בלאס של

 איש־ של במעשיו עניין שגילה כלכלי גורם
 מגיח אותו ראה כלאם, דודי האלמוני העסקים
 בתל״אביב, 5 כהן הרמן לרחוב קרובות לעיתים

 בית־ ובית־הכנסת אוסטריה משגרירות הרחק לא
 אותו ;מביא שהיה מנהגו, להיפרד נהג בלאס אל.

מטפס אחר״הצהריים. בשעות בדרד־כלל לשם.

קוד מילות

 עליה היה שלא בדלת מקיש בבניין, מעלה־מעלה
 ואחרי אט־אט, נפתח היה החריץ זיהוי. שום

 נכנס בלאם היה מסויימות מילות־צופן החלפת
פנימה.

 בעניין שהמדובר בטוח היה הסקרן הגורם
 למעריב בראיון הסוד. נחשף השבוע רומנטי.

 שהחשיד מעין־חרוד, פז, נחום הקיבוצניק גילה
 א׳ דגניה מקיבוץ עינבל (״לייזי״)אליעזר את

 להם נתן איש־העסקים כי מבלאס, שוחד בקבלת
 בכל־ המקרר את ומילא שלו, בבית־דירות דירה
 רב כסף לבלאס שהבטיח מהשיחוד כחלק טוב,

 לעיתים בה לבקר נהג גם הוא התק״ם. מקופת
 כמובן, נמצאת, מדובר שעליה הדירה קרובות.

* .5 מס׳ כהן, הרמן ברחוב

מתל־אביב
 ועד הקטנה

אילת
 תל־אביב, בצפון הפעמון פאב אנשי •

 של גרושתו שומרון, ממירי הבניין את שחכרו
 אך נוספים, עסקים עושים בצה״ל, אלון? דן,

 שותפו שהיה מי בריזמן, (״דובי״)דוב בנפרד.
 גרום (.סנדלי־דנוור״) ראובן של לשעבר

 שורת אחרי ופרש בראשון־לציון, בשר במיפעלי
 גשר פונדק־־הדרכים מבעלי הוא מישפטים,

 לאילת. בכניסה ערבה, הדלק בתחנת הירקון
 באילת, פתח מיזרחי, זלמן בהפעמון, שותפו

קפה־מיסעדה את שלמה. המלד מלוז ליד

סימם כדורסלן
בזול מכירה

 יצחק בהפעמון, השלישי השותף :82 נביעות
 מכר מיזרחי, בצלאל המלונאי של גיסו פרץ,

 לקבוצת דולר, אלף 80ב־ בהפעמון, חלקו את
בהפעמון. כשליש יש שלה מקלובסקי,

 סימם, וילי העור שחום הכדורסלן •
 מוכר תל־אביב בהפועל שעברה בעונה ששיחק

 בך הרחובות בקרן המערכת בפאב חלקו את
סימס, האחרים. השותפים לשני יהודה־ירמיהו

 באמצע גאון
הדרו

 גאון, בני כי נדמה היה חודשים כמה לפני ער
 הוא קו־אופ, ההסתדרותית הצרכנות רשת מנכ׳׳ל

 ההסתדרות, מזכ׳׳ל קיסר, ישראל כוכב־שביט.
 של מסע־ההסברה ניהול את בידיו הפקיד

 אחיו שהוא גאון, בהסתדרות. האחרונות הבחירות
 וגם גדולות, לעצמו ניבא יהורם, הזמר של

תחזיותיו. עם הסכימו בוועד־הפועל אחרים
 מרוצה אינו שהוא קיסר רמז הבחירות ערב
 רוצה הוא אין אבל גאון, של מעבודתו כל־כך
איש. להדיח

 להיות שרצה מי גאון. נעלם הבחירות אחרי
 קבלת בטרם ראשון, בשלב כור, סמנכ׳׳ל לפחות
 טובה הצעה באחרונה רחה המנכ׳׳ל, תפקיד

 הציע כור, מנכ׳׳ל גביש, שייקה לו. שהוצעה
 בנימיז של במקומו כור־מזון, מנכ״ל להיות לו

 של פעיל יושב־ראש בקרוב שיהיה גיבלי,
 שהוא רמז גאון חברת־החשמל. דירקטריון

יותר. שמנות להצעות מחכה
 עם כיתתית במילחמה עסוק הוא בינתיים

 שלו הרשת מיקום על מתנובה, לנדסמן יצחק
שלהם. רשת־הצרכנות מול

 תמורת יקבל רבים, כדורסלנים למקום שהביא
בלבד. דולר אלפים עשרת חלקו
 ארלוזורוב, לפינת הסמור בן־יהודה, שרי •
 נפתח, הוא משנה יותר קצת לפני ידיים. יחליף
 שהפכו דולר, אלף 300כ־ בו שהושקעו אחרי
 שרי של לתעתיק הבינלאומי הבנק של סניף

 הם בבדיהודה הבולטים השותפים שני דיזנגוף.
 משרי אטלס, קובי וחברו ברזילי קותי

 מתנהל עתה קטנים. שותפים שני ועוד דיזנגוף,
 אם מתלבט שעדיין קונה עם נמרץ משא־ומתן

 רק או השכור, המקום על הבעלות כל את לרכוש
 אם בפנים. ואטלס ברזילי את שישאיר חלק,

 מחוסר ישאר לא הוא מהעסק, ייצא ברזילי
 בפאב מחזיק הוא דיזנגוף שרי מלבד עבודה.
 בלונדי. בשם בוטיק שביניהם, ובבוטיק הסמוך
 הוא בן־יהודה בשרי שביקשו ההתחלתי הסכום

 שני על יתפשרו שהבעלים נראה דולר. אלף 400
זה. מסכום שליש
 המיסעדות בענף אלמונים צעירים שני •

 הרחובות בקרן ישנה חנות שיפוץ באמצע נתקעו
 ,מחפשים השניים לקסבה. סמוך וירמיהו, דיזנגוף

 בלינציס, בית במקום להפעיל כדי שלישי, שותף
 אחד ירמיהו. ברחוב אחרים בארבעה שיתחרה

 ממתין עדיין המסורי, ההונגרי הבלינציס מהם,
ה את המפעילה שושנה, של אורי, לבעליו,

עתה. עד שם נראה לא אורי מקום.
לש פילו שלומי עקשניות: שמועות •
ה מתל־אביב ייצא בהמיסבאה, שותף עבר

 סינית מיסעדה מלוטוס, זלצרמן ברוף קטנה;
 רוצה תל־אביב, של בצפון־הרחוק בנאות־אפקה,

לצאת.
גלי בית״מימכר אבן־גבירול, לגושקה •

 קיל־ ליורם קצר לזמן הושכרה יוגורט, דות
עברי. מועדון בסליק שותף לשעבר צ׳בסקי,

 מיפעלי עובדי 450ל־ הפיטורין הודעות
 של קרחון קצה רק מגלה אליאנס־חדרה

 אנשים כמה מעורבים שבה שרשרת־כישלונות,
בחברת־העובדים. וגורמים
 אליאנס, בעלת שהיא כור, קונצרן בתוך

 קטנה, לא מבוכה שוררת ובחברת־העובדים,
 עובדות מפני וחשש הידועות, העובדות נוכח

עדיין. ידועות שאינן
 להשיב יתבקש שמישהו הראשונה השאלה

 חלקו את לרכוש כור הסכימה מדוע היא: עליה
 וליהפך — אחוז 50 לאי ג׳ו המיליונר של

 ברור היה אז כבר כאשר המיפעל, לבעלת
 תהליך גם וכך מיושנים מוצריו כושל, שהמיפעל

■ בו? הייצור
 לכור ידוע להיות חייב היה המיפעל של מצבו

מכיוון גהיש, (״שייקר,״) ישעיהו ולמנכ״לו,

גביש מנס׳׳ל
ידעי מי

 הם האם במועצת־המנהלים. ישבו שנציגיו
התרשלו?
 פליאה. היום עד מעורר לאו עם שנחתם החוזה

 מסודר מוסד איזה שאלו מישפטנים כמה כבר
 של המנהלים מועצת יושב־ראש האם אותו. בדק
כך? על דבר ידע לא בלומנטל, נפתלי כור,

 עובדה בכי־רע. כנראה אליאנס של מצבו
 להיכנס אופציה להם שהיתה זרים, שמשקיעים

הש את והוציאו במהירות הסתלקו לשותפות,
 אל יצאה לא בבורסה לגיוס־הון התוכנית קעתם•
הפועל.
 את משאיר רע שחוזה הראשונה הפעם זו אין

ם די ב עו ה ת־ ר ב  ובכיסים־ריקים. בפה־פעור ח
 לא שכסף גד, יובל של בג׳מייקה פרוייקט־הבניה

 הבהירו אחרות, ופרשות לעולם, ממנו ייראה
 קיבוץ בן רהוליו, דני העובדים, חברת למזכיר

 הגיע הוא במערכת. סדר להיעשות שחייב כברי,
 אינן שלו במערכת מרכזיות שחוליות למסקנה

 אפילו לחיזוקו, יעשה הוא ועתה מתפקדות,
פרסונאליים. שינויים במחיר

פעמייב השמין שרח
 היתו לא מכלל שלח חזי של פרישתו

 ע מאוד הרבה שדובר אחרי להפתיע. צריכה
 דוברח אהרון ובין בינו שעבר שחור חתול

 ל מהתפקיד. יודח שהוא ברור היה כלל, מנכ״ל
 ר׳ אך כלל, מחטיבות באחת שובץ הוא מכבר
 דיפלומטיו מחלה לחופשת יצא הוא ימים. לכמה

 שסיכ עד כנראה בביתו, לטלפונים ענה לא
 כנ מאוד, שמן — הפיצויים גובה את סופית

מכלל. שרומזים
 כשמענ פורש שהוא הראשונה הפעם זו אין

 זא! עשה הוא שעברה בפעם בכיסו. שמן
אליהו. שלמה מאיש־הביטוח כשנפרד
 כ על מדברים מרי יותר חדש. שיבוץ אגב,

 דיו וליתר העובדים לחברת עתה יגיע ששלח
לכור.

ציטדיז בך־גיד,

לאירופה בונה סולל
 עבודות - בונה סולל מנכ״ל שילו, אהוד

 מזכ״ל על לחצים באחרונה מפעיל חוץ,
 חברת־ מזכיר ועל קיסר, ישראל ההסתדרות,
 את להעביר לו שיתירו רוזוליו, דני העובדים,

 רוברת של בעלה שילו, לאירופה. מרכדפעולתו
לגידול תביא שאירופה טוען רחל, כור,

החברה. של העיסקיות באופציות

 נתנו לא עדיין חברת־העובדים ראשי
 מרחפות בחלל־האוויר חד־משמעית. תשובה

 סולל- של חברת־הבת כישלונות סביב השאלות
ריינולדס. חברת בארצות־הברית, בונה


