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מכירות גור: אילנה

מיוחדות מתכות
 מברונזה, לעבודות נוסף, ייצור קו עתה

יותר. גבוהים במחירים
 מיסע־ רשת בעל גם הוא לוונגראוב

 היה בעבר בקליפורניה. ומי מי רות
 הנושאת הרשת בעל כרובי משד!

 במחצית שותף בישראל, השם אותו
 שנים חמש לפני בקליפורניה. הבעלות

 חי־ ובגלל ללוונגראוב, חלקו את מכר
 סך על תביעה נגרו הגיש לוקי־ריעות

 ניתן חודשיים לפני דולר. אלף 200
 להליכי שפנה כרובי, לטובת פסק־דין

 ל- מייד פנה לוונגראוב הוצאודלפועל.
 לו הודיעו לא כי והוכיח בית־המישפט

 ה־ הליכי על או התביעה על מעולם
השו בהיעדרו. כולו שהתנהל מישפט,

 פסק- מימוש הליכי את לבטל הורה פט
כ מחדש, המישפט את ולהתחיל הדין
להת אפשרות תהיה ללוונגראוב אשר
גונן.

בשנה דולר במיליון
 עבר זוכות תקדים חסרת בהצלחה

 כבר שעברו גור, אילנה הפסלת רות
 אילנה מנכ״ל דולר. המיליון סך את

 לוונגראוב, לני בעלה בע״מ, גור
חדרי־ 15ב־ נמכרות העבודות כי מסר

ברהי מדובר אמריקה. ברחבי תצוגה
 וכיסאות שולחנות כמו אמנותיים, טים

 ציפורים בתוספת מיוחדת, ממתכת
מא הם המוצרים מחירי אחרות. וחיות

מתכננת החברה דולר. אלף 20 עד לף

גור אילנה של וצפרדעים שולחן
ברונזה עכשיו

חשש
להפטד

מנוכח זמיזוח׳״ ! ו י י מאז מן:
דולו מיליון 2ב־סם נגד

ב״לאומי״
גידיודק

 בניו־ טרסט לאומי בנה מאזן
 יפסיד שהבנק אפשרות על רומז יורק

 כללית מפולת בגלל ניכרים, סכומים
שבו כמה לפני איגרות־חוב. במחירי

 ארצות־הברית ממשלת העלתה עות
 איגרות־ על משלמת שהיא הריבית את

 א־ למכור להצליח כדי שלה, החוב
דו מיליארד 29 של ממשלתית מיסיה

לי הריבית העלאת גרמה כצפוי, לר.
 אחוזים בעשרה מחירי־האיגרות רידת

ירי גרר הדבר נמשכת. והירידה לערך,
 הלא איגרות־החוב בשערי מקבילה דה

מה מובטחות. פחות שהן ממשלתיות,
 הכלכלה, לאנשי צפויים היו אלה לכים

 נזקים למנוע בצעדים נקט מהם שחלק
אפשריים.
 כמו בניו־יורק, הישראלים הבנקים

ח מחזיקים הפינאנסים, המוסדות יתר
 באיג־ הכספיים מאמצעיהם ניכר לק

 המבטיחות שונים, מסוגים רות־חוב
 מהכנסות קטנה כי אם בטוחה, הכנסה
 איגרות־ שערי יורדים כאשר אחרות.

 את מייד לרשום הבנקים חייבים החוב
 בבורסה, לשער בהתאם האיגרות שווי

 שחזה מי לכן, בהתאם. הפסדים ולרשום
 הקטין האיגרות, בשערי הירידה את
 בניד דיסקונט בנק בהן. חלקו את

 ז 985 בשנת שהחזיק למשל, יורק,
הק באיגרות־חוב, דולר מיליארד 1,26
 אלה השקעותיו את 1986 בשנת טין
בא הבנק מנכ״ל דולר. מיליון 460ל־

 הבנק כי אמר כהנא, אהרון מריקה,
ה של יעיל לתיכנון הודות זאת עשה
צפוי.

 ה־ בנק מנכ״ל שהיה מן, משה
 כמה לפני מתפקידו התפטר מיזרחי,
 לציבור בהודעה פירט לא הוא שבועות.

בתפ היה מן להתפטרותו. הסיבות את
 בנק את לנהל וחזר שנה, כחצי זה קיד

 הת־ הודעת את שהגיש לפני טפחות.
 ה־ בנק מראשי כמה כינס פטרותו,
 המסבירה הודעה להם וקרא מיזרחי

 אלא בתפקידו, להמשיך יכול אינו למה
 דבריו תירשומת תנאיו. את יקבלו אם

 ,ה* בני! מראשי כמה בירי מצויה
 לידי להעבירה אם השוקלים מיזרחי,

ישראל. בנק
 הבנק ממאזן למחוק יש כי אמר מן
הבא: הפירוט לפי דולר, מיליון 200

 10 אבודים: לחובות דולר מיליון 50
 של ערך עודף הקטנת דולר מיליון
 לעומת במאזן רשום שהוא כפי נכסים

שו־ במיבנים בעיקר המציאות(מדובר

 שהחזיק זאת, לעומת לאומי, בנק
 איגרות, דולר מיליון 210 1985 בשנת
 דולר מיליון 300 1986 בשנת החזיק

 חמורה בשליש. אותו הגדיל היינו, —
 הוא הגידול שכל העובדה היא מכך

 לפחות ממשלתיות. לא באיגרות־חוב
 יו״ר היה יפת שארנסט בתקופה

 בלתי־ איגרות־חוב רכש לא הוא הבנק,
עצמו. יפת אומר כך — ממשלתיות
 את תחייב האיגרות בשערי הירידה

 לרשום הקרוב, במאזנו לאומי, בנק
 מג־ הפסדים. דולארים מיליוני עשרות

 להשיב סירב נוביק, דויד הבנק, כ׳׳ל
לשאלות.
 הענק חברת הודיעה שעבר בשבוע

 מיליון 250 הפסידה כי מריל׳לינץ
 בסר איגרות־חוב רכישות על דולר
 לאחרונה שנעשו דולר, מיליון 900

 דעת על לקנותן שהורה פקיד על־ידי
הפ אחרים. עם התייעצות ובלי עצמו,

פוטר. קיד

 עלות עודף דולר מיליון 100 נים):
 בנק כמו בנות חברות תמורת ששולם

 ועוד ולסחר למימון בנק טפחות,
כ בסיפרי־הבנק רשומות אלו (חברות

ב דולר, מיליון 140 הוא שוויין אילו
 מיליון 40מ־ יותר לא שוות שהן עוד

וי עלות לשנה דולר מיליון 20 דולר);
 מניות מפולת (מאז מניות־הבנק סות

עצ משל במניות הבנק מחזיק הבנקים
מ שלווה דולארים, מיליוני במאות מו

 מיליון 80 כבר העלות כה עד חדל)
למ יש נוספים דולר מיליון 20 דולה

 בחברות־בת שונות עלויות מעודף חוק
אדנים. בנק כמו טפחות, בנק של

 של ערך עודף לדעתו, יש, בסך־הכל
 שהון מכיוון דולר. מיליון 260 לפתות
 מציע דולר, מיליון 200 כיום הוא הבנק

 הציע הוא מייד. ההון כל את למחוק מן
יש לבנק תפנה מועצת-המנהלים כי

 סיוע ותבקש המצב על ותדווח ראל
 ניתן המחיקות ביצוע על־ידי לבנק.

 דרש במקביל הבנק. את להבריא יהיה
הק ההנהלה בבנק. מקיף רודאירגון

 ישירה באחריות נושאת הבנק של יימת
 עליה מייד. לפרוש ועליה הבנק, למצב

 וחוסר הקשר חוסר בגלל גם לפרוש
 וה־ הסניפים ראשי מצד כלפיה האמון

 ניתן לא מן, לדעת הבנק. של איזורים
 לבין הבנק ראשי בין המצב את לתקן
 עמוד שהם והאיזורים, הסניפים ראשי

הבנק. של השידרה
הת לא שדעתו מאחר כי הודיע מן

 לא מאזן על לחתום מוכן אינו קבלה,
 פירסם בינתיים מתפטר. הוא ולכן נכון,

 בו וביצע ,1986 לשנת מאזנו את הבנק
 מיליון 50 נמחקו — מן מדרישות חלק

 ערך וירידת אבודים חובות עבור דולר,
נכסים.

צבינרי מיכאל הבנק, מנכ׳׳ל
 ה־ פרח: עורבא הכל כי בתגובה אמר
נור לא בדיחה זו דולר מיליון 200

 הבנק, לבין מן בין היה והנתק מאלית,
הסניפים. מנהלי לבין בינינו ולא

להבראת סיכוי
נ ! נ ^

התמו סף על העומדת קנח, חברת
ה זמן. עוד להרוויח הצליחה טטות,
 שלה סיפריית־הסרטים את מכרה חברה

 ויינטראוב, בשם אמריקאית לחברה
 הדבר דולר. מיליון 95 של בסכום
ח יאפשר הא התשלום את לשלם לקנ

חיי שהיא דולר, מיליון 45 בסך חרון,
 בתי־הקולנוע רשת רכישת תמורת בת

בבריטניה.
 דולר, 7ל־ מתחת ירדו החברה מניות

 כמה לפני דולר, 45 של מחיר לעומת
 שיתפרסם מרס, לסוף מאזנה חודשים.
הכ ההפסדים המשך על יראה בקרוב,

 כיום חייבת החברה החברה. של בדים
 א־ לרוכשי כולל דולר, מיליון 900כ־

 החברה שלה. איגרות־החוב מיסיות
 עם שלה, החדש בסרט תיקוות תלתה

 אובר־דה־ סטאלונה, סילווסטר
השתת תמורת קיבל סטלונה טום.
 בימים דולר. מיליון 12 בסרט פותו

 באר־ הסרט הכניס להקרנתו הראשונים
 לער דולר, מיליון 5.1 רק צות־הברית

ה אותו עם רמבו, הסרט הכנסות מת
 בשלושת דולר מיליון 25 שהיו שחקן,
הראשונים. הימים

 שעובדו קנה, של ההבראה תוכניות
 ויורם גולן מנחם ראשיה, על־ידי

 גורמים. כמה על מושתתות גלוכום,
בפס סרטים כמה למכור מקווים הם

 באוסקר שזכה הסרט כולל קאן, טיבל
הגי גם החברה ביותר. הטוב הזר כסרט

 ניירות־ רשות עם עקרוני להסכם עה
 דרו את החוקרת האמריקאית, הערך

ח. של המאזנים רישום התחיי היא קנ
שנו כפי המאזנים את לרשום עתה בה

 הטכניקות חברות־הסרטים. יתר הגות
 ההוצאות להקטנת גרמו כה עד שלה

 מארס לסוף המאזן מדומים. ולרווחים
 ניירות־וד רשות הנחיות לפי כבר יהיה
ה יוסר בכך כי מקווים ובחברה ערר,

בבורסה. הון לגייס עליה שהוטל איסור
 לקראת כי סבורים החברה ראשי

 דולר 9ל־ מעל החברה מניות יעלו יוני
שחב מצפים שהם מפני בעיקר המניה,

 לחבילת אופציה שרכשה וורנר, רת
 הקמת היא שר־התעשיה־והמיסחר,

אול ליד סרטים להסרטת תנ׳׳ך עיר
 חברה היא ג״ג בירושלים. ג״ג פני

וג גולן של פרטית בבעלות להפקות,
 מיליון 100 להשקיע הכוונה לובוס.

שת התנ״ך, מתקופת עיר בבניית דולר
למ היסטוריים. סרטים להפקות שמש
ב־ בעיה כיום יש כאלה סרטים פיקי

ומש
דחם־אפדיקאיות

ב בשוק-הכספים האחרון הלהיט
 איגרות־חוב הן יודעי־חן, אצל לונדון,

 ממשלת דרום־אפריקאיות. ממשלתיות
 שני לאחרונה הנהיגה דרונדאפריקה

 ראנד יש הראנד. שלה, למטבע שערים
 הזחת, לחבחת משלמים שבו פינאנסי,
 זו, במדינה השקעותיהן את המוכרות

 סנט 30 בערר לאחחנה היה ושערו
 רק הזמן במשך היה השער אמריקאי.

 הצפיות בגלל עלה הוא אולם סנט, 22
 השבוע בבחירות הליברלים להתחזקות

יצי את שיבטיח דבר בררום־אפריקד*
הש חיסול המשך וימנע המישטר בות

 דד הראנד קיים במקביל זרות. קעות
סנט. 40מ־ יותר עתה ששערו מיסחרי,

איג מוכרות דחם־אפריקה ממשלת
מוב ריבית הנותנות ממשלתיות, רות

 בפחות האיגרות מכירת בגלל טחת.
 תשואה נותנות הן הנומינאלי, מהמחיר

 של עלות) והפרשי ריבית הכולל (רווח,
 קונים איגרות־החוב את לשנה. 1696

והת הריבית אולם פינאנסי. בדולר
משקי על־ירי החוצה המוצאת שואה

 כדי וזאת מיסחרי, בדולר היא זרים עים
 כי יוצא, האיגרות. רכישת את לעודד

 בגלל כפולה, היא התשואה למעשה
 פינאנסי ראנד במחירי הגדול ההפרש

 ל• 30מ־* ליותר מגיעה והיא ומיסחרי,
שנד״

 המים־ של התחזקותה אחרי עכשיו,
 בבחירות, בותה של הגיזענית לגה

 מדרום־אפריקה הון רתיעת צפויה
 כדאי ויהיה הפינאגסי, הדולר וירידת

 את האיגחת. את לקנות יותר עוד
 סטנדרט בנק מוכר האיגרות

 לקנותן ניתן ולזרים בדדום־אפריקה,
בנק. כל באמצעות

הק בעסקים בוחל שאינו למי רק
הגיזעני. במישטר שורים

 דולר, 9 של במחיר קנון של מניות
האופציה. את תממש

 ניכרים קיצוצים ערכה גם החברה
 בלום־אנג׳לס ומישרדיה בהוצאותיה,

מתכ החברה עובדים. שאינם כמעט
במ סרטים, 12 רק השנה להפיק וונת
שתוכננו. 40 קום

 של אישור שקיבלה אחרת, תוכנית
ה מודרניים אלמנטים בגלל צילומים,

 טלוויד אנטנות כמו מקום, בכל מצויים
 חברת את לעניין מקווה גם קנון יה.

 במעורבות האמריקאית דיסני״לנד
בפרוייקט.
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