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 במיטה? טובה האישה את עושה מה
במיטה? טוב הגבר את עושה מה

 את עזבה אשר לי, ונדי מאת ספרים שני
 ויודעי-דבר מומחים 150 וראיינה בי.בי.סי.

אלו. לשאלות התשובות את למצוא כדי
ו״אלות״ ״אלי״ במראוייניסי ומי מי

 רייס מנדי ברסון, ריצ׳ארד - מפורסמים סקס
 עומר גאבור, זא זא ניקולסון, ג׳ק דייוויס,

 ו- אמנים גם - ועוד קריסטל סילביה שריף,
הולנדר. בקסווירה צמרת וזונות פסיבלוגים,

(״סיים״) להפתיע״. מפורטות ״תשובות
 ביותר) (ומנוסים מפורסמים וגברים ״נשים *

 ל- כיצד מסבירים מעצורים חסר דיבור בשטף
 מעולים, ומאהבים מעולות מאהבות העשות
(״קוסמופוליטן״) לטוב״. שייזכרו
 שלחו או לחנות רוצו ש׳ח. 11.80 ספר בל

 ת״א, 26507 ת.ד. ״לדורי״, להוצאת צ׳ק
 עיניכם את שיפקחו מפתים שני ותקבלו
חינם. המשלוח בחייבם. נפלא מיפנה ויחוללו

ללא
תיווך!! דמי

נמכור אנחנו
יוזמה

- נשכיר
 שבידך רכוש או נכס כל

מצידך דמי־תיווך ללא

 תל־אביב, ,142 אבן־גבירול ★
448853 ,456372 ,455624 ,טל

לביא למשפחת
 אורלי, רינה, יצחק,

ונויה גיל
80x1־1 \ 1־11115, 0311זס)1ו1;1מ־

מתכם עבור תודה  תרו
החשוב למפעלנו
אגוז־ון

נישראל חיים נעלי צער 7/
א . - תל־אביב ז
*ע  יפו 30 שלמה רח׳ 1|

03־827621 טל.

שולה
 מלאכותיות ציפורניים
 אמריקאית בשישה
 באחריות חזקות

ריסים השתלת וכן
72 ג׳ורג׳

טלפונים:
282969

ציפורניים השתלת

המלך ת״א,

גרפיקאי/ת
סדר־צילום. זה מה יודע/ת את/ה

 סדר אותו עכשיו יקר. תענוג
 מחיר את כשתשמע/י כסף. בפחות

 שתשלמ/י הראשון המינימום
שהכרנו תשמח/י ־ אצלנו

י ו חנ ר פ 03־447363 צ
16

—המוסכם הבלוף —
)15 מעמוד (המשך

 פירסמתי במעריב חשיפה בטורי
 כי והדגשתי הפרשה את 19.3.82ב־

 הפועלים כיבנק והתאונן חזר ״דרוקר
 לסולל למכור לחצים עליו מפעיל
 כלפי וביקורת טענות בפיו היו בונה.
 אך גזית, גיורא(״ג׳ורי׳י) הבנק. מנכ״ל

מילחמה.״ להשיב איך ידע לא הוא
 לחבר־ כי חשיפה באותה גיליתי

 שר־האנרגיה) שחל(היום משה הכנסת
 העיסקה בביצוע נכבד חלק ״היה

 מחברת מכירה 6596 — ובחתימתה
 היה שחל ח״ב בונה״. לסולל דרוקר
 היזם פרקליט אחד ״מצד ימים באותם
 היה הוא האחר הצד ומן דרוקר, הפרטי

 והמשק מיפלגת־העבודה ממנהיגי
ההסתדרותי.״

 הדגשתי כאשר הנולד את ראיתי
 עלולה עוד בונה ״סולל במאמר:

 שואלים קבלנים העיסקה. על להצטער
 כלכלי במצב הקונצרן ישתלט איך

 עובדיו,שאליהם אלף 18 על מפוקפק
דרוקר.״ אנשי 2,500 עתה נוספים

 בונה סולל מנכ״ל רוטמן, שרגא
 אצלנו ״אין שאלות: על השיב אז,

 נעליה אצלנו העבודה סמויה. אבטלה
."1981 ב־ הרווחנו ריאלי. באורח

שנים. ארבע חלפו
 נטו החובות מצבת היתה 1981 בסוף

 דולר, מיליון 90 בונה סולל של
 זכריה עם העיסקה בוצעה שבה ובשנה
 ירידה נרשמה — 1982 — דרוקר

 ועליה מחו״ל חברת־הבת בהעברות
 היזומות לפעולות המימון בצרכי

 השוטפת. בפעילות נכבדים והפסדים
 וטפחו אז התנפחו שמנהליו הקונצרן,

 את הגדיל עצמם, שכם על הרף ללא
 מיליון 90מ־ בישראל נטו חובותיו נפח

 מיליון 200לכ־ 1982 בתחילת דולר
 דולר מיליון 300ולכ־ 1984 בסוף דולר
 ככולו רובו היה הגידול .1985 בסוף
 שבה בשנה .1985 של השני בחצי
 עמד ),1982( דרוקר חברת את רכשו
 — דולר מיליון 130 על נטו החוב
 של החוב לעומת 44.4*■ של גידול
1981.

 ותיקים וקבלנים מישרד־השיכון
 מהעמקת בונה סולל את הזהירו

 אך דרוקר, את תרכוש אם הסתבכותה
 הענקית ״החברה כתבתי: הועיל. ללא

 להיקלע עלולה בונה דרוקר/סולל
בעתיד." כספיים לקשיים

 עיתונאי — אני ראיתי אשר את
 — לפניו אז נחשפו הסודות כל שלא
 שהיה ,הוטמן המנכ״ל לראות סירב
.1982 של ימים באותם אופטימי מאוד

 מאמר־החשיפה את סיימתי
 להיות חייב אחד ״דבר כך: במעריב

 ייצא שכרם משלמי־המיסים — ברור
 הדוחקת הטריה, העיסקה מן בהפסדם

 ומענף־ משוק־הדירות פרטיים יזמים
מצטמקת.״ התחרות כולו. הבניה

 כי אז, הזהיר מישרד־השיכון מנכ״ל
 מהעיסקה, טובות לא השלכות ״יהיו
וחצי". שנה עד שנה תוך

הקיר, על הכתובת את קראו רבים
 של הבוסים כמו בונה, סולל ראשי אר

 הוועד־הפועל, או העובדים חברת
 — כהרגלם — ראשם את טמנו

בקרקע.
 של החוב והלך תסח כך

 כעוגת־שמרים. הקונצרן
 הנוכחיים, החובות מצבת
 עצמה, החברה נתוני כלשון

 ידיה בשתי אותם שמאמצת
 עד 490 על עומדת ועדת־פוגל,

 180 בזה דולר, מיליון 500
 לטווח מעיק חוב דולר מיליון

חריגה. בריבית קצר
 החוב כל באמת זה אם מסופק אני

 האם כפול? הוא אולי בונה. סולל של
 בדוח־ שכתוב מה על לסמוך אפשר
 על־ידי סופקו בו שהנתונים פוגל,

עצמה? השוקעת החברה
 בדוח עצמו נחשף פוגל אהרון

 איכותו עליו. מתנוססת שחתימתו
 של באגף־התקציבים כבעל־מיקצוע

 עומד,מעוררת הוא שבראשו האוצר,
בבית להעיד פוגל היסכים ספקות.

 חובות כל אכן כי בשבועה המשפט י
 כאשר בדוח, מפורטים בונה סולל
כל? המילה על הדגש

בסידרה) ראשונה (כתבה

טופס
׳1חב

ת פ נס1

בלבד! פרטי ענייו זה ושפירא: ויינשטייו ודנים
אמרי את לחקות אוהבת שראל ך

 היעילים, בדברים שלא אלא קה.
והטובים. הצודקים

 לתפקיד מועמדת כאשר באמריקה,
 נחשדה פרארו, ג׳ראלדין סגן־הנשיא,

 את להציג התבקשה היא בעבירות־מס,
 לפני וגם מס״הכנסה לפני הכנסותיה

טלווי במסיבת־עיתונאים האומה. כל
זיונית.

ה חבר־קונגרס על חלה באמריקה.
 לא לשכרו החיצונית שהכנסתו גבלה
 כאיש־קונ־ משכרו אחוז 15 על תעלה

 לקבל גם אסור לתבר־קונגרס גרס.
זרות. מארצות מתנות

 להצהיר חייב הנשיא גם באמריקה,
לו. הניתנת מתנה כל על

 חבר־ צריד הצהרת־ההון בטופס
 חוזים על רק לא להצהיר הקונגרס

 חוזים על אפילו אלא שלו. קיימים
 כלשהי מיסחרית חברה עם עתידיים,

 תקופת בתום — שיתממשו למשל,
כהונתו.

פרוץ. הכל זאת, לעומת בארץ,

 לבנסת, נבחרים צעירים עורכי־דין
 עשירנם. גם הופכים המיקרים ובמרבית

 עורכי־ שאינם רבים לחברי־כנסת גם
 משמשים הם נוספות. הכנסות יש דין

 £ כ־ כלכליים. כיועצים כיועצי־מס,
 מיקצועות מיני ועוד שמאי־קרקעות

גבוהה. נוספת הכנסה המאפשרים
 הוא לצלחת. קרוב חבר־הכנסת כי
 חברי־ במיזגון עניינים לסגור יכול

 לכל טלפון להרים יכול הוא הכנסת.
 עניין". ו״לגמור בכיר פקיד או שר

 הפרטי הכיס ולטובת הלקוח לטובת
שלו.

החליט: הירי
־ מוגזס זה

 מיש־ ועדת החלה ,1981 מארב ^
קבי לעניין וערת־הכנסת של נה *1

 יו״ר עבודתה. את אתיקה כללי עת
 ז כי חשב סבידור, מנחם דאז, הכנסת

 שגבחריה לכנסת־ישראל לה ראוי
בישיבה כבר הכנסותיהם. על יצהירו

מומה תהיה שזאת בתנאי ונאמן: ומון ודנים


