
 השחוט מאיו משה
.שלום״ כרבו על

 עתיר־הנכסים אחיו מאיר, משה
 את לידיו לקח מאיר, מרדכי של .

 וחברת־הגג שלום שלכל־בו הניהול
 הפסדים אחרי מאיר, קלור וולפסון '

 1.5 של בשיעור הכל־בו של כבדים
 שי יחרל במקביל לשנה. דולר מיליון

 הכל־ את לנהל מרדכי, של בנו מאיר,
בו.

 הון עשה בשווייץ, הגר מאיר, משה
 בשנים בחוף־השנהב. בנייה בעסקי רב

 דולא־ מיליוני להזרים נאלץ האחרונות
מישפחת על״ידי שנוהלו לעסקים רים

מאיר שי
לנהל חדל

 למסקנה הגיע כי נראה מרדכי. אחיו,
ל היא ההפסדים את להפסיק שהדרך
מ שי בידי שהיה הניהול, את החליף

בכל השליטה את רכש לשם־כך איר.
אחר, מנהל למצוא הורה ובאחרונה בו,

 אחרת: אפשרות מאיר. שי של במקומו
והשכ חיצוני, לניהול הכל־בו מסירת

אחרות. לחברות בו שטחים רת

מאיר מרדכי
לשנה דולר מיליון 1.5

!ההסכם
הסודי

של
האחים
כמז ריי

מ אילי־הנדל״ן רייכמן, האחים
 במינד זכו מעשירי״העולם, שהם קנדה,

 כיכר־ לבניית עיריית״ירושלים של רז
 כללה הצעתם ובית־העירייה. העירייה

 מיליון 30 בסך לעירייה מילווה מתן גם
במה שיוחזר הפרוייקט, למימון דולר,

שנים. 10 לך
מ היתה לא אחת אחרת חברה אף
כאלה. סכומים בגיוס להתחרות סוגלת

רא באליה. קוץ יש כי מסתבר עתה
 לפי תהיה ההלוואה על הריבית שית,
 — (ליבו אחוזים 4 פלוס הליבו שער
 הבנקים של הממוצעת הריבית שער

 הלוד מגייסים שכיום בעוד באירופה)
 אחוזים. שני פלוס בליבו בקלות אות

 על מס מכל פטור דורשים הם שנית,
לר להם שינתן וכן שיקבלו, הריבית

 לחדל, החזרתו לצורכי הכסף, את כוש
 כל על החל אחוז, 15 של ההיטל ללא

בבנק. דולארים שרוכש מי
 עי־ על אלד. דרישות לקבל כדי

מן מיוחד אישור לקבל ■ז־יית־ירושלים
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צרערחנא•
בערן
חינו!

חבשו
 הוציא לצדק הגבוה בית־המישפט

 שר־התעשיה נגד צו־על־תנאי השבוע
הו בשר־עגל יבוא על ההיטל בעניין
לנדי.

באמ טען עזרא, מאיר היבואן,
 כי רסלר, יהודה עורך־הדין צעות

 של במיקרה נוהג, מישרר־התעשיה
ה לפי בתשלום לחייב שינויי־היטלים,

 שיחרר שטרם יבואן רק החדש היטל
מהמכס. הסחורה את

 של מכולות ארבע ייבא עזרא מאיר
 עליו ההיטל כאשר מהולנד, בשר־עגל

 ששיחרר לפני לטון. דולר 3115 היה
 מישרד־זד שינה מהמכס המכולות את

 לטון. דולר 1730ל־ ההיטל את תעשיה
 לפי מס ישלם עזרא כי דרש המישרד

 לשינוי הצו כי בטענה הישן, ההיטל
 רשיוך שקיבל מי שרק מורה ההיטל

ה לפי ישלם ההיטל שינוי אחרי יבוא
החדש. היטל

 שהאחים לוודאי שקרוב כך האוצר,
מהצעתם. יסתלקו רייכמן
 אלה חריגות דרישות מנמקים הם
מ שהם שיעורי־הרווח הם שאלה בכך,

בקנדה. כספם על קבלים

 עשה
 מיליןן 30

ב״קנוך חלו־

י הכרישים מחזיקי□ מהבורסה
הלקו של ניירות־הערך תיקי הרכבי את חושפים צפון־אמריקה בנק מיסמכי

הגדולים. סוחרי-הבורסה מחזיקים מה לראות מעניין חות.
מחש בניקוב בעיקר מחזיק ניירות-הערך. סוחרי מגדולי שרון, שלמה •
ברטון. במניות וכן אופציות ניקוב בים,
 במניות מהזיק בתי־קולנוע, ורשת הרצליה אולפני מבעלי שני, יצחק •

פז, הסנה, ים־המלח, דובק. אליאנס, כתר. פריקלאס, יישום. איילון. של

£
?-

 מיכאל האמריקאי איש־העסקים
 30כ״ באחרונה עשה שטיינהארט

 מניות של במכירות־שורט דולר מיליון
 לאחרונה הקים שטיינהארט קאנון.

 עם בשותפות בישראל, למיזוגים חברה
 מריל־לינץ חברת ועם כלל קבוצת

האמריקאית.
 מניות נפילת את חזה שטיינהארט

 ויורם גולן מנחם קאנון(בבעלות
דו 40 של בשער היו כאשר גלוכוס),

 גדולות כמויות שורט מוכר והחל לר,
 מכירה היא (מכירת־שורט מניות. של

 לך, שאין מניה מוכר אתה כאשר בחסר,
זמן כעבור המניה את שתרכוש בכוונה

גולן מפיק
הפסדים

 אם הרווחת. יורד, מחירה אם ותספקה.
הפסדת). — עולה

במ מפולת החלה חורשים כמה תוך
 10 של לשער שהתקרבו קאנון, ניות

דולר.
 של רואי־החשבון הודיעו בינתיים

ל החברה של הדין־וחשבון כי קאנון
משמ הפסדים יראה השנה מארס סוף

 אר־ מישרד הם רואי־החשבון עותיים.
 רואי־החשבון את שהחליף יאנג, תור
 ניירות״הע־ שוועדת אחרי החברה של
ה הדו״חות כי מצאה האמריקאית רך

 את משקפים אינם החברה של כספיים
 רואי־ה־ כי הודיעה כבר קאנון מצבה.
ספ עד הפסדים מצאו יאנג חשבון
 דולר, מיליון 14 של בסך 1986 טמבר

דולר. מיליון 77 של תקבולים על

ולכיש. נאות־אביב

פחות
אחוזיס
ר ת -יו

פיצויים
 מישרד־הפנים של המישפטי היועץ

 משינוי שנבע בסיכסוך בקרוב יכריע
בחדרה. בשכונת־מגורים אחוזי־בנייה
 מתל־אביב עופר משה איל־ההון

ל בעיסקת־אחוזים שטח־קרקע מסר
 אחרי לוי. אברהם החדרתי קבלן

 תוכנית״ שונתה כאשר הבנייה, תחילת
 אחו- את מישרד־הפנים שינה המיתאר,

 אחוזי־ה־ ירדו מכך כתוצאה זי־הבנייה.
בשטח. המותרים בנייה

ש הסכום לו מגיע כי טוען עופר
 בהקטנת להתחשב מבלי מראש, נקבע

 מישרד־ כי הסכימו הצדדים האחוזים.
ביניהם. הבורר יהיה הפנים

 אתגו ראה
חבוה הקימה

ב רשמה אתגר לאה העיתונאית
ו נכסי□ של״א בשם חברה אחרונה

 בחברה מדובר כי מסרה היא השקעות.
להם הוריש אביהם אחיה. ושל שלה

אתגר עיתונאית
באשקלון ישן מלון

 אותו מכרו והם באשקלון, ישן מלון
 בית־דירות. המיגרש על הבונה לקבלן

ב העיסקה תבוצע כלכליות, מסיבות
זה. לצורך שהוקמה החברה אמצעות

היה־ של לחברה עבר הבנק
 שלו עסקי״הביטוח את להעביר באחרונה החליט הראשון הבינלאומי הבנק

בלל־ביטוח. להברת
 בגלל באה כלל־ביטוח ובחירת שונות, הצעות קבלת אחרי באה ההחלטה

 עורך־הדין הוא הבנק של מועצת־המנהלים יושב־ראש למק. ביותר הטובה היותה
כלל־ביטוח. ממניות אחוז 20 בעל גם שהוא ארנין, יגאל

 ואין מתערב, אינו מועצת־המנהלים כיושב־ראש תפקידו בתוקף בי אמר. ארנון
 של נושא לדבריו, זהו, הבנק, של עסקי-הביטוח העברת כמו להחלטות קשר כל לו

 את להעביר ההחלטה את כדוגמה הביא הוא הדירקטוריון. של ולא המק, הנהלת
 הדגיש, הוא ידיעתו. ללא נתקבלה זו החלטה גם — אחר למישרד הבנק פירסום

 בעל־עניץ היותו וכי בכלל־ביטוח, לבטח מישהו לפני המליץ לא מעולם בי
 אינו ואיש אחרים, עסקי־ביטוח הרבה כעורך־דץ לייצג לו הפריעה לא זו בחברה
ניגוד. שיש חושב

אנד בלק

הסניף סלזזח
 אנד בלק האמריקאית חברת״הענק

 כלי־עבודה, בייצור המתמחה דקר,
 והיו־ בית־המישפט אישור את קיבלה

 את להעביר עץ־המישפטי־לממשלה
 פאו־ בשם לחברה בישראל עסקיה כל
 מיסמכי לפי זו, חברה הארדואר. אר

 על־ידי נשלטת בית־המישפט, תיק
 החברה פעלה כה עד דקר. אנד בלק

סניף. באמצעות בישראל
פ מחייבת לסניף, בניגוד חברה־בת,

לעס באחריות החברודהאם את חות
הי הקשר הצנעת מאפשרת וכן קים,
בישר לפעילות החברה־האם בין שיר
אל.

יפת
דאג

לילדיו

יפת פנסיונר
לילדים דירות חמש

י ארנסט של בהסכם־הגירושין
 ארנסט כי נקבע, אלה ואשתו פת

הזוג. ילדי לחמישה דירות יקנה
לי דירות חמש כמוסכם, רכש, יפת

א 50 הממוצע: המחיר בגוש־דן. לדיו
לדירה. דולר לף

ש בדירה לגור יפת עבר באחרונה
 במנה- חברתו, וינר, שושנה רכשה

ניו־יורק. טן,




