
וחשחל אתח
לביב יגאל בזאת

אגו שלא המאגר
 הם ישראל של ממערן־״החירום חלק

הגאז. מאגרי זה ובכלל מאגרי־הדלק,
 של ואחזקתם הקמתם על האחריות

הממשל החברה על הוטלה המאגרים
ה הוא שמנהלה נפט, שרותי תית

אפרת מנהל
בשווייץ בוררות

 אלף 150
דולו

למכונית
 דגם ב.מ.וו, של החדש המודל

 עשירי־יש־ בין מאוד פופולארי ,735
 וקיבלו רכשו וכבר לשוק. יצא אך ראל.

 העולה המכונית, את ישראלים חמישה
דולר. אלף 150

 בעלי-הנד של החדש השיגעון אגב,
 תקליטי־דיסק מערכת היא בארץ מון

 אלף 13 כזו מערכת מחיר למכונית.
דולר.

שה מכיוון אפרת. יונה אלוף(מיל)
 מומחיות מחייבים מאגרי־הגאז קמת
 עשרות של בהיקף חוזה נחתם רבה,

צרפתית. חברה עם רולארים מיליוני
המאג הקמת את השלימה החברה

 הם אלה מאגרים בית־שמש. ליד רים
השל אחרי מאגרי־גאז. ממערך חלק
 ניתן ולא דליפה, יש כי התברר מתם

 גפם שרותי כלל. בהם להשתמש
 טוענים הללו פיצוי, מהצרפתים תובעת

מתב הפרשה וכל אשמים, הם אין כי
בשווייץ. בינלאומית בוררות לפני ררת

 כי י וציין העובדות, את אישר אפרת
 עור־ בבוררות מופיעים החברה מטעם

 שלום■ ודריד נאמן יעקב כי־הדיו
 על עולה רבים שעליו הסכום וכי ברג,

דולר. מיליון חמישה

וישוו7
1 0 X1

ננס
 קי" אפרים הישראלי הסטיריקאי

 בשור אזרחות לקבלת הממתין שרן,
 את לשלם הזכות את לו שתעניק ייץ,

 מן נמוך (שהוא בשווייץ מס־ההכנסה
ש נכס באחרונה מכר הישראלי), המס

בתל־אביב. החזיק
 בכי־ מישרד של בעליו היה קישון

 45 ששיטחו בתל-אביב, כר־אתרים
 סוכני־הביטוח פעלו במישרד מ״ר.

ש שוורץ, ואבי שולוביץ שלמה

קישון סופר
בכיכר־אתרים מישרז־

במס־הכשה
 של מחלקת־החקירות אנשי טענת

מפ לעבודתם טעם אין כי מס־ההכנסה,
 עוברות כתב־האישום הגשת שאחרי ני

 ׳ לדון מתפנה שבית־המישפט עד שנים
תי גם יש אבל בהחלט. נכונה כתיק,

 ,לפרקליטות, כלל מגיעים שאינם קים
לא־ברורות. מסיבות

 מחלקת־החקירות ניהלה 1982ב־
גדו חקירה בתל־אביב מס־ההכנסה של
 בעיתונות, שמנות בכותרות מלווה לה,
חסידי־ של כספים הברחות רשת על

שכי האחרונות בשנים לקישון שילמו
 דרש קישון לחודש. דולר 300 של רות

 ובינואר דולר, אלף 41 הנכס תמורת
 יהודים־אי־ בעלי־הון אותו רכשו השנה

ראניים.

ברא מבני־ברק, אברכים נעצרו גור.
ה הכספים איש וייס, יוסף הרב שות

ה החקירה מגור. הרבי של מרכזי
 ברכישות־קר־ העלמות־כספים עלתה

לחדל. כספים והעברות קע
 החוקרים על כבדים לחצים הופעלו

 הועבר חודשים כמה כעבור בפרשה.
בחקירה, הפעילה הדמות לוין, יוסף

 עוד העזותפי□
עמרם הדנה

 המרכזי מישרדה על נוסף כפורחים. עולים עמרם הלנה של עיסקי־השידוכין
 בלונדון, גם ולאחרונה בתל־אביב, מישרד גם בהצלחה מפעילה היא בנירג׳רסי, י

באירופה. ערים בעוד הקרוב ובעתיד
 של קתבו מנדה, אמנון הם וישראל באירופה לעיסקי־השידוכין שותפיה \

 צבי. גידעון ועורך־דינו שריר אברהם שר־התייחת
בעבר קשור שהיה בושמי, רוני הישראלי גם נראה בלונדון החברה במישרדי

עמרם שדכנית
בבית־החולים מוטלת נוימן של גופתו

 בעבר ידידות בגלל להלנה עוזר הוא כי טוען בושמי למיניהם. בעיסקי־מודיעץ
הרחוק.

 נוימן, ליואל האחרונים, בימיו לעזור, אותה הניעה לא עמרם של הצלחתה
 בבית־החולים מוטלת ושגופתו מסרטן, בניריורק כל בחוסר מכבר לא שנפטר
 וכאשר בישראל, בעסקיה הלנה של שותפה בעבר היה נוימן לקבורה. מימון מחוסר
 לרבבות שהגיעו הוצאות־המישפט את מימן הטלוויזיה נגד תביעת־דיבה ניהלה

 לא אולם שתקבל, מהפיצוי ההשקעה את לו להחזיר הבטיחה הלנה דולארים.
פיצוי. כל קיבלה

 מכונית, לרכישת דולר 3500 לו הילוותה שנה חצי לפני כי טוענת היא להגנתה
כנהג־מונית. עבד שבה

הכל הפסיד בוכוואלד אריה

סרסו.
הורמונים בעיות־לב,

לרכב ובלמים
 ״מפעלי של הנפקה צפויה •

ה בנק־הפועלים, נצרת.״ דפוס
א אורי איש־העסקים בעיסקי נושה

 את הקטין דולר, מיליון 10מ־ ביותר בן
עס של חברת־הגג של בהנפקה החוב
 כשלושה שגייסה אינקובה, קיו,

 הבנק רוקן ההנפקה אחרי דולר. מיליון
 ובעלי־העניין מנכסיה, אינקובה את

מהסחו להיפטר מיהרו החברה במניות
ב חברת־בת לאינקובה שהחזיקו. רה
יעי שהיא נצרת, דפוס מפעלי שם
מד היא היתר בין היטב. ומרוויחה לה

 סיפרי את וכן סיפרי־ציור, לייצוא פיסה
 מתכונן בנק-הפועלים דפי־זהב.

נצ דפוס מיפעלי את להפריד עתה
 של הנפקה לבצע מאינקובה, רת

ל שיגוייס ובסכום מיפעלי״הדפוס,
החוב. את יותר עוד הקטין

הידו מאנשי־העסקים הוא אבן אורי
 שותפו־לשעבר, עם ויחד בישראל, עים

 שונות בארצות בנה ברז׳יק, נסים
 נשארו השניים, שנפרדו אחרי בעולם.

חב את שכללו עיסקי־המו״לות, לאבן
כס המפסידה תיקשורת, קסטל רת

 בתיק־ באחרונה עוסק אבן רבים. פים
ני את לבנק והשאיר באמריקה, שורת

 עומד הבנק כי נראה כאן. העסקים הול
 מראה שאינה קסטל, חברת את לסגור

השתפרות.
״ס מנדת מכירת צפויה •
ד של כונסי״הנכסים ו״אלקד. הר״
 המכירה דרך את עתה משלימים נות

 ואל־ סהר מניות חבילת של הפומבית
 בחבילה מדובר דנות. שמחזיקה קו,
ממ 20ר* סהר ממניות 16.5* של

באח יש אלקו בשערי אלקו. ניות
 חבילות מרכז ומישהו התעוררות, רונה

שבועיים. תוך תהיה המכירה גדולות.
 בבורסה לרכוש כדאי מה •

האמריק הדו־שבועון האמריקאית.
להש מיוחד מדריך הוציא פורצ׳ץ אי

טכהביו בתחום .1987 בשנת קעות
חב של מניות לרכוש מומלץ נולוגיה

חד תרופה שהמציאה גנטך, כמו רות
הור המייצרת אמגן, למחלות־דב; שה
ה כדוריות־הדם ייצור את המווסת מון

 תרופות כמה לה שיש סטום, אדומות;
 מומלץ תחום בסרטן. לטיפול חדישות

 המצב התערערות בגלל הזהב, הוא אחר
מתפו־ 5595׳ המייצרת בדרום־אפריקה,

סרטו,

 התפוצצות אחרי שנים, חמש לפני מישראל שנמלט בוכוואלד, אריה
 הפסיד גבוהה, ברמת־חיים בלונדון מאז החי וסדור, למימון במק פרשת״ההונאה

טוינאן. שרה חברתו, אצל עתה גר והוא כספו, כל את בהימורים
 פנימי מידע קיבלו ושותפו הוא כי שהתברר לד מאילי־הבורסה, היה בוכוואלד

 של העיקרי המבצע היה הבנק וסחר. למימון המק שביצע עסקות־בורסה על
 ועשה הללו, העסקות על טרמפ תפס ובוכוואלד ריגר־פישמן, קבוצת עסקות

דולארים. מיליוני כמה
 ללונדון. נמלט והוא הבנק. על-ידי תביעה נגדו הוגשה התרמית. נחשפה כאשר

 שבאו ישראלים חברים ואירה טאוור, פרק שרתו? במלון בסוויטה גר שם
 פימת שייבאה הארז, עץ בשם חברה הקים מנבו* נחום עם יחד ללונדון.
 את לעזוב ונאלץ מגור, חכרת ממקימי היה מנכר העולם. מכל ללונמן וירקות
שתות. מסיבות ישראל

 בגלל המיזרחי. לגוש מחוץ הזהב קת
 400ל־ 340מ־ הזהב מחיר עלה כבר זה

 עליה צפויה במקביל האונקיה. דולר
ובא באוסטרליה מיכרות״זהב למניות
מריקה.

לר חלפים הוא נוסף מומלץ תחום
 באר־ הביאה מחיר־הדלק ירידת כב.

 במכר השימוש להגברת צות־הברית
 הבלאי. הגברת מכך וכתוצאה ניות,

 המייצרות חברות שלוש על מומלץ
 בייצור השולטת אשלץ, חלקי־חילוף;

 טנ־0ו פארטס גנוץ הבלמים,
פרודקטם. מוטור דארט

״אל־על״ את מנכדי□ לא
ה בראשות אנשי־עסקים, קבוצת
שיוצ מיוסטון, הבט בוב מיליארדר

 י0ד איש־העסקים על־ידי בישראל גה
 לקנות לשר־התחבורה הציעה הראל,

 כל את לפרוע אל־על, ממניות 49*
 מטוסי שני עוד ולרכוש ההתחייבויות

 הגישה הקבוצה למיטען. חדשים 747
 צוות־ באיוש שינוי הכוללת תוכנית,

אל־על. של המנהלים

 באמריקה, האוצר מטעם בכיר לתפקיד
היום. עד נרדם והתיק

וא בארץ, לוין ביקר 1986 בנובמבר
 ינקוט החקירה, תחודש לא שאם יים

 מהמקרר, הוצא התיק שונים. בצעדים
 מנהל־הח־ של שולחנו על מאז ונמצא
 לינסקר. אליעזר בתל״אביב, קירות

לוי. אורי על הוטל הטיפול

למ דיון, לכלל הגיעה לא ההצעה
 חיים השר של הרמות ההכרזות רות

אל־על. את למכור הכוונה על קורפו
 מכירתה מניעת את המסבירים יש

שכ בעובדה קורפו על״ידי החברה של
 מועצת־המג־ חברי את ממנה הוא יום

 ואלה במיספר, עשרה החברה, של הלים
לתפ בתנועת־החרות. תומכיו גם הם

 יוקרה יש במועצת־המנהלים חבר קיד
ורע החבר מעשית. תועלת וגם רבה,
 אל״על, טיסות בכל חינם טסים ייתו

 ממחירי״הטי־ זעיר חלק רק ומשלמים
 בבתי־מלון גם אחרות. בחברות גם סות
המחיר. ממחצית פחות משלמים הם

 נחמן היהלומן כמו לאנשי־עסקים
 או מועצת־המנהלים. יו״ר שהוא פרל,

י חוסכת ריבלין, ראובן עורך־הדין
 חברי־חרות רב. כסף בהנהלה שיבתם
 המנהלים במועצת פעילים שהם אחרים

גריפל. ויגאל קרמר אריה הם


