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 שר־האנרגיה, להודעת בתגובה
 ממבקר־המ־ ביקש כי שחל, משה

 חברות- של הבעלים מי לבדוק דינה
מנה של ההוצאות רמת ומהי הדלק
 חברות־ מראשי כמה הודיעו ליהן,
 ממבקר־ לבקש יכולות הן גם כי הדלק

 קנה שבה העיסקה את לבדוק המדינה
מ כשליש זאבי גדי איש־העסקים

פז. חברת מניות
 בעיסקה, זאבי את שייצג עורך־הדין

 העיסקה ביצוע בעת שחל. משה היה
 סונול בחברת שותף גם זאבי היה

גרניט. ההשקעות חברת באמצעות
 שר־האנרגיה בין לסיכסוך הסיבה

 על השר הודעת היא לחברות־הדלק
 מחירי־הדלק למיבנה ההסכם ביטול

 כי זועמות, החברות ביולי. באחד החל
 חדש, הסכם נחתם השנה בינואר רק

 עד ותוקפו דיונים, שנות שלוש אחרי
 ההסכם, כי טוען שחל .1989 סוף

 קרן־ בקיום ממשיך באחרונה, שנחתם
 צורך אין וכי למחירי־דלק, ההשוואה

 להתחרות חברות־הדלק על כי זו, בקרן
 תחת כי מציע הוא חופשי. בשוק בזו זו

 במפתח מחולק יהיה הדלק ששוק
 להוריד תוכלנה הן החברות, בין מוסכם

 לטובת שיהיה דבר ולהתחרות, מחירים
הקונים.

 קונות שלושתן כי משיבות החברות
 שיש מבתי־הזיקוק, המחיר באותו דלק
אפ אין ולכן מוחלט. מונופול להם

 היה אילו בשניה. אחת להתחרות שרות
 ניתן בקיים, שיתחרה בית־זיקוק עוד
 שונה, במחיר מזוקק דלק לרכוש היה

שונה. במחיר לציבור ולמכרו
 לקבל חברות־הדלק על ללחוץ כדי

 לבתי־ כי שחל השר הודיע דעתו, את
 ישירות למכור היתר יינתן הזיקוק

 שהם מכמות־הדלק 30,*עד לצרכנים
 לבתי־ השר התיר כך לשם מזקקים.
 זו חופשית למכירה דלק לייבא הזיקוק

 החשמל, חברת כמו גדולים לצרכנים
 וכימיקלים מערכת־הביטחון צים,

 את השר הינחה במקביל לישראל.
 כל את לכסות עליהם כי בתי־הזיקוק
 הנותרים 70ה־* ממכירת הוצאותיהם

 להוזיל יוכלו כי יוצא לחברות־הדלק.
 ישירות, מוכרים שהם הדלק מחיר את

 על יועמסו זיקוקו שהוצאות מכיוון
 לחברות־ מוכרים שהם הדלק יתרת

הדלק.

שחל שר
הקונים לטובת

 כי באמרו שר־האנרגיה מגיב על־כך
מזו דלק לייבא לחברות־הדלק מותר

 בבתי־הזי־ ולהתחרות ממצריים, קק
 הובלת מחיר כי העלתה בדיקה קוק.
 מבטל לישראל ממצריים מזוקק דלק

בבתי־הזיקוק. לתחרות אפשרות כל
 על ההסכם מביטול תוצאת־לוואי

 רתיעת תהיה מחירי״הדלק מיבנה
 שר־האוצר פז. חברת מרכישת קונים

 סולם־ בראש פז מכירת את העמיד
 קונים סירבו כה עד עדיפויותיו.

 את שיידעו לפני למשא־ומתן להיכנס
 מיבנה הסכם לפי בשוק, פז של חלקה

 ההסכם, משבוטל עתה, מחירי־הדלק.
החברה. את לרכוש איש ירצה לא

צמוד לא חוזה להצמיד מוחד
 של בהרכב העליון, בית־המישפט

 חשובה, הלכה קבע שופטים, חמישה
 לשנות לבית־המישפט מותר שלפיה

 עצמו בחוזה כאשר גס ולשערכם חוזים
תנאי־הצמדה. אין

 השופט על־ירי אומצה ההלכה
 השופטים אליו והצטרפו ברק, אהרון
 לנשיא) (המישנה בן־פורת מרים
 שושנה השופטים וכן נפרד, בפסק

 השופט חלימה. ואברהם נתניהו
התנגד. לוין שלמה

 קבלת שעם אתא, בסוכן מדובר
 בשנת פיקדון הפקיד הסוכנות קבלת
 לשנה. 6* של ריבית שנשא ,1962
 כי מנהלי־העיזבון טענו פטירתו לאחר
 את איש צפה לא ההסכם עריכת בעת

 את להחזיר יש ולכן האינפלציה,
כשהוא ריאליים, בערכים הפיקדון

מוצע רימת
ל״נסיונאל

תראה, כפי ינהל. רינות אברהם
 נסיונאל. לה חברת־הניטוח את

 פרש רינות הפניקס. על-ידי שנרכשה
 חברת-הביטוח מניהול מכבר לא

 ובעל־ מנהל היה לכן קודם אליהו.
אררט. בחברת־הביטוח מניות

 הצי סעיף אין שבחוזה למרות צמוד,
מרה.

 גם כי למסקנה הגיע ברק השופט
יכול הצמדה, של תנאי בחוזה אין כאשר

ברק שופט
קובע המישפט בית
 יהיה התשלום כי לקבוע בית־המישפט

 החוזה של פירושו פי על וזאת צמוד,
הצד דעת ב״אומד ובהתחשב מתוכו
דים״.

 אין עצמו המיקרה של בנסיבות
 ערך ירידת של הסיכון כי להניח

 לאינפלציה מעבר במזומנים, הפיקדון
 היה הפיקדון הסוכן. על הוטל הצפויה,

 מתנה ולא המלאי, להחזקת ערבון
הש שבמשך גם מה הסוכנות. תמורת

 על־ידי שהוחזקה הסחורה ערך עלה נים
הפיקדון. גובה ששונה בלי הסוכן

המילכוד
של

״מיזוחי״
 המיז־ בנק של החדשים המנהלים

 מכסימום עם מאזן להציג רוצים רחי
והפ מאחר טבעי, הדבר הפסדים. של

הקו ההנהלה באשמת הם אלה סדים
 מחובות המאזן את שינקו וככל דמת,

 להראות הבאה בשנה יוכלו מסופקים,
ניכר. שיפור

העו הפסדים יראה הבנק כי נראה
 זה בדבר אולם דולר. מיליון 10 על לים

 לעצמם. מלכודת המנהלים טומנים
 בנק על זמן מזה לוחץ ישראל בנק

 או טפחות בנק את למכור המיזרחי
 את לשפר כדי בחו״ל, שלו הבנקים את

 קונה אין טפחות לבנק מיבנה־ההון.
 מיליון 60 המיזרחי, שדורש בחיר
 במחיר בחו״ל לבנקים קונה יש דולר.
למכ רוצים לא מנהלי־הבנק אבל טוב,
המ שבלי היא לכך הסיבות אחת רם.

 המיז־ יחזור ובשווייץ באמריקה ערכת
 תחסל גם אולי קטן. בנק להיות רחי

 בכל לנסיעות טובה סיבה המכירה
בסניפים. לבקר חודש,

 בסניף די כי טוענים ישראל בבנק
 לבנק הכספים את המגייס בלונדון,
ישראל.
 בעל מאזן הבנק כשיראה עתה,
 של ומחוזק מחודש לחץ צפוי הפסדים,

בא המערכת את למכור ישראל בנק
ובשווייץ. מריקה

לקיבוצים ארנון
 הקרן דורשת עתה כי אמר רינות,
 היה ואשר אז, ששולם למחיר תוספת

דולר. אלף 600כ״
 הוא הוויכוח כי אמר ארנון יגאל

שנחתם בהסכם כבר וכי טובה, ברוח

גולדנברג פרקליט
ראש־הקרן

 עתה אירגון. של ביותר הנמוכה הצורה
 לעמותה. חבר־בני־האדם את הופכים

 חבר־בני־האדם מאזני כי ציין הוא
ה ולהנהלה למישרד־החינוך נשלחים
 לשנת המאזן את מכינים עתה ציבורית.
1985/86.
 גוף גם פועל לחבר־בני־האדם נוסף

הפיל התיזמורת קרן בשם רשום
 אמנון עורך־הדין בראשות הרמונית,

החש רואה־ פיקוח ותחת גולדנברג,
 למעשה היה 1984 עד טובל. צבי בון

 חבר־בני־האדם, לבין הקרן בין מיזוג
 דרישת ■לפי השניים הופרדו אז אולם
 חבר־ ניהול דרך בגלל כנראה הקרן,

בני״האדם.

תיזמורת
הופכת

לעמותה
 הופכת, הפילהרמונית התיזמורת

לעמותה. רבות, שנים אחרי
קואו מעין התיזמורת היתה כה עד

 נתון ולא כאגודה, רשום לא אך פרטיב,
ציבורי. פיקוח לשום

בלע מועמדת
הקרן מזכירת

שו אברהב התיזמורת, מזכ׳׳ל
 התיזמורת היתה כה עד כי אמר שני,

— חבר״בני־אדם חוקית מבחינה

ובטוח כשרבורסה
 למי נחלשת. הפעילות ולכן לבורסה, וכסף ראש לאנשים אין כלל, בדרך בחגים,

 חשש ללא סולידיים, דברים על הפעם מומלץ להשקעות, זה שבוע לנצל שרוצה
ליצלן. רחמנא ספקולציה או טריפה
היא הסיבה זו. טובה מניה של כמויות לרכוש כיוס ניתן חדרה: נייר •

 למכירה, המוצעות למניות. אותן המירו באמריקה החברה של איגרות־חוב שבעלי
המחירים. את והמורידות

העב נאה. ריווחיות בעלת ובטוחה, טובה מניה היא גם כימיקלים: חיפה •
 שטוב מה לבעלי־המניות. טוב יהיה כי מבטיחה גנגר אריה לקבוצת השליטה רת

הקטן. לאדם גם טוב לגנגר,
 החברה של ההשקעות אבל סולידי, פחות זה נייר אלגר׳אלרן: קבוצת •

 צפויה כאן גם טובות. חברות ועוד פח לקופסאות החברה חשמל, בחברת הן
נאה. תשואה

באמצ מחיריה את מרים שמישהו אלקו. ממניית להיזהר מומלץ זאת לעומת
 שפע אבל זעומה, ריווחיות מראה אלקו של ההיסטוריה וסחר. למימון הבנק עות
 מרימי־ תמיד, כמו ברמת־גן. המיפעל של הקרקע ממכירת רווחים על סיפורים של

 הם מניותיהם, את להם ומכרו להשקעה, הפראיירים את להכניס הצליחו המניות
כסף. בלי המניה, כשבידם נשארים והפראיירים הכסף. את עושים

ארנון פרקליט
קומה חצי

 שטח״ הגדלת תיתכן כי מצויין בשעתו
 אחוזי־ מהגדלת כתוצאה הקנייה,
 על נוסף שילם, כי אמר כן הבנייה.
שונים. סכומים המחיר,

חוו ש
״8 0 ל״אאודי

 ממתינים 80 אאודי מכונית מזמיני
המבו המכונית לקבלת שנה חצי עד

קשת.
 דימיונה היא לביקוש הסיבות אחת

הקטנות. למרצדסים הרב
 46כ־ הוא תוספות ללא אאודי מחיר

 מייד, מכונית שרוצה מי שקל. אלף
למ שקל 5000 של תוספת משלם

מייד. מכונית לו המספקים תווכים,

 מאזניה את הוציאה התיזמורת קרן
 היתה שנה חצי לפני עד .1986 לשנת

 ועתה שבנר, דפניה הקרן מזכירת
 שרה של לישראל לשובה מצפים
זה. לתפקיד המועמדת שהיא סלע,

בין בווו גנשו
 בוויכוח הבורר יהיה גנשר יוסי

 לקיבוץ ארנון יגאל עורך־הדין בין
הארצי.

 השומר קרו מנהל בעבר היה גנשר
 להשקעות תנועתו את והכניס הצעיר

 חצי בזמנו רכש ארנון יגאל בבורסה.
 על הארצי הקיבוץ בבניין.שבנה קומה

 מדובר אמריקה. ציוני בית מיגרש
.24ה־ בקומה

 בעת בתוקף שהיו הבנייה אחוזי לפי .
 לבנות היה ניתן העיסקה, חתימת
 למישרדים, קומה חצי רק זו בקומה
 הוגדלו מכן לאחר פתוח. שטח והיתר

 קומות, שתי עוד נוספו אחוזי־הבנייה,
מלאה. קומה הפכה 24ה־ והקומה

מיכה הצעיר, השומר קרן מנהל

כאמריקאים מתחזים
 באמריקה, חברות להקים נאלצות ביטחון. בנושאי העוסקות ישראליות. חברות

אמריקאיים. מגופים עבודות לקבל כדי
 חברה המטוסים לאבטחת טי־וו־איי התעופה חברת של במיכרז זכתה באחרונה
 היא יששכרוב. דני לישראלי שייכת זו חברה אי־סי־סי־אס. בשם אמריקאית

 את קיבלה ועתה אמריקן־איירליינס לחברת לסקר־אבטחה במיכרז בעבר זכתה
דולר. מיליון כשני של בהיקף טי־וו־איי של האבטחה נושא
 ואנשי־הביטחון לנגוצקי יוסי איש־העסקים של הייעוץ־לאבטחה חברת גם

באמריקה. רשומה אביבי ואבינועם יפת יצחק לשעבר
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