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לביב יגאל כזאת

זוכוביצקי־אייזנברג:
ואשומון

זוכוביצ־ יונתן עם הראיון בעיקבות
 אליי פנה )13.5.87 הזה קי(העולם

 ואמר: אייזנברג שאול של מוסמך נציג
יו שאינו המוח את מבלבל יונתן ״מה
 פעמיים מגע?״ עימו מנתקים מרוע דע

 מנחם באמצעות שאלות אליו העברנו
 באמצעות ופעמיים עצמון, (״מנטה")

ל סירב הוא ארנון. יגאל עורך־רינו,
 להב־ בנוגע לשאלות־הבהרה אף השיב

 את שניהל בתקופה לא־ברורים הים
המישפחה. עסקי

 מאר־ יונייטד בעניין למשל, ״כך,
שב בית־מישרדים בעניין או, ציאנט

 ליגאל הוראה שיתן בוושינגטון. נינו
 ישחק ולא שאלות, לכמה להשיב ארנון

הנגזל.״ הקוזק את
 זה אבל הדיבור, את הרחיב האיש

הפרינציפ.
המ את זוכוביצקי ליונתן העברתי

לפ נפגש ארנון ״יגאל תגובתו: וזו סר,
 ארווין אייזנברג, שאול עם שנתיים ני

 ועורך־דינו חתנו דיאמנט יגאל בנו,
ארב על שאלות שאלו הם כספי. רם
נושאים. עה

 לו ומסרתי ארנון, יגאל עם ״ישבתי
 היה והוא ומפורטות, מלאות תשובות
 עוד ארנון יגאל עם נפגשתי מרוצה.

ש לי אמר והוא שונות, להבהתת פעם
תשו לו שיש בהחלט שבע־רצון הוא
ההר עם כשנפגש לרבדיו, מלאות. בות
 מייר לו אמרו תשובות, למסור כדי כב
מעניי אינן כבר הקודמות השאלות כי

 מראה זה חדשות. שאלות עתה ויש נות,
 תשובות, בקבלת עניין שום להם שאין
שהו בתרמית אייזנברג בשיכנוע אלא
עליי. ציאו

 מחפשים ועתה חוזה, עליי ״הוציאו
שצדקו. להראות כרי עובדות
א בוושינגטון בית־המישרדים ״על

 פעמיים. אותו שמכרתי אייזנברג מר
 נכון, לא שזה ההוכחות את קיבל ארנון

להקשיב סירבו למסרן, ניסה וכאשר

הקרחון:
דיסקונט בנק

 ועליי גנב, של הגדרה לי מרביקים לו.
רציני. לא זה גנבתי. שלא להוכיח

 יגאל אשתי? עם מהברים לא ״למה
 פגישות בשלוש כי לי סיפר ארנון
 פעם בכל שמע אייזנברג עם לו שהיו
 שה־ הרושם נוצר לניתוק. אחר הסבר

 כאן חסר אותם. מעניינות אינן עובדות
בסיסי. הגיון

מארציאנט. יונייטד נושא ״למשל,

זוכוביצקי איש־עסקים
י הרפש עם .מה

ההס כל את וקיבל אותי, תיחקר יגאל
לש סירבו והם אליהם, חזר הוא ברים.
מוע.

ל להאמין קשה מעגל־קסמים. ״זה
 עם ארנון של מהפגישות אחת בכל הם.

פרוטו עמודי עשרות נרשמו אייזנברג
 שמעו לא תשובות, עם בא וכאשר קול.

לו.
מקבל שהוא ארנון ליגאל ״אמרתי

ארנון פרקליט
..מנוע!״

דרי מציגים שהם מובן־מאליו כדבר
 דרישות. לי שגם חושב אינו ואיש שות,

 הוא כאשר עצמון, את אליי שולחים
האינטר את לקרם כרי הכל את עשה
 בין הבורר היה הוא הרי שלו. סים

 עכשיו אלבין! ומיכאל אייזנברג
 נגיר אליי? שליח־שלום אותו עושים

 אפגש החדשה, לפנייה שוב שאסכים
הל יהיה מה השאלות. כל על ואשיב

הבק את אמלא אם מקבל אני מה אה?
 חובת־נאמ־ להם חב אני לרבריהם שה?
 אבל אותה. הפרתי שלא טוען אני נות.
 עליי?״ שזרקו והבוץ הרפש עם מה

המוס לנציג אלה תשובות העברתי
 שהבטיחני אייזנברג, קבוצת של מך

 ארנון יגאל הציע לא מעולם כי חגיגית
 אחרי חזר הוא להיפך, תשובות. שום

מס זה כי ואמר זוכוביצקי עם פגישות
לשאלות. להשיב רב

 יסכים שזוכוביצקי ״ברגע לדבריו,
 להתחמק, מבלי השאלות על להשיב

בטיפול.״ קירום יהיה
לש ארנון, יגאל לעורך־הדין פניתי

 מזו־ קיבל האם נכונה. גירסה איזו אול
לאו? או תשובות כוביצקי

 זוכו־ של כעורך־רין כי השיב הוא
 בנושא. הבר מלומר מנוע הוא ביצקי,

ראשומון.

בשווייץ

רקאנטי בנקאי
קלה ירידה

 מישפחת של העיסקית באימפריה
 בישראל. עסקיהם על יורעים רקנאטי

 הקצה אלא אינם אלה עסקים אבל
 מתחת מוסתר שרובו קרחון, של הגלוי
המים. לפני

 דיסקונט בנק הוא לכך רוגמה
המאזן למישפחה. כולו השייך בשווייץ,

לישראל קולומביה בין
 ממשלת־קולומביה שרי של ביקור
 שתי בין מקיף להסכם הביא בישראל

קולומביה שגריר מסרו כך המדינות.

 מראה ,1985 לסוף שפורסם, האחרון
 פרנק מיליארד■ 3.5 של היקף־עסקים

 פיקדונות העיקרי: שמקורם שווייצי,
 מיליארד שלושה בסך לקוחות
פרנקים.

 מיליון 80 הוא הנפרע הון־המניות
 30 בסך שטרי־הון נוספו כך על פרנק.

פרנק. מיליון
 מיליון 18 של דיבידנד חילק הבנק

 אלף 730 היה שלו הנקי והרווח פרנק,
 בכל קלה ירידה יש כללית פרנק.

 ויש הקודם, המאזן לעומת הסעיפים
מיוחדת. לרזרווה יותר גדולה הפרשה
 על מראה וההפסד הרווח מאזן
 פר״ש. מיליון 316 של כללית הכנסה
 הירידה הקודמת. בשנה 367 לעומת
ומניי מריבית בהכנסות מירידה נובעת

מאני־מארקט. רות
 הבנק של מועצת־המנהלים נשיא

 הוא וסגנו קרנאטי, רפאל הוא
 מועצת־ חברי עם סאלם. מורים

רקנאטי. אודי גם נמנה המנהלים

 והנספח גילינסקי, לאזאר בישראל,
סארפה. פרננדו
 מישלחת לשם תצא הקרובים בימים

 לבדיקת סקר שתעשה תה״ל, של
 כלכלי. שיתוף־פעולה של האפשרויות

 דשנים לקולומביה תמכור ישראל
 אביזרים לספק ותמשיך וציוד־תעופה,

 150( זו מדינה של הפרחים לייצוא
לשנה). דולר מיליון

 בשר, טון 5000 השנה תייבא ישראל
 שנים. ארבע במשך פחם טון אלף 400

 נפט לרכוש הבטיחה גם ישראל
 לייצאו, באחרונה שהחלה זו, ממדינה

 ייבוא כל כי מסרו בענף גורמים אולם
 מכסיקו, מיכסת חשבון על יבוא משם

 טון מיליון שני לישראל המוכרת
תתנ ממשלת־מכסיקו כי נראה בשנה.

 אם במיכסה. הקטנה לכל חריפות גד
סונול. חברת בו תעסוק הייבוא, יתבצע

 לישראל לייצא מקווה קולומביה
 פירות יותר לאירופה לייצא וגם קפה,

 שלה וההסכם ישראל בסיוע טרופיים,
• המשותף. השוק עם

 בננות שנה כל מייצאת קולומביה
קי יתחיל בקרוב דולר. מיליון 200ב־

 בננות בארץ לשווק ראש־הניקרה בוץ
לישר שהועתקו ירוקות, קולומביות

אל.
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לבחירות חכהבורסה
 גדולה נפילה יש הבחירות לפני תמיד כי מראה הבורסה של ההתנהגות בדיקת

 עתה מכינים חכמים הבחירות. אחרי למעלה לעלות החוזרים שערי־המניות. של
 שאחרי בעליות ולמכרן בזול, מניות לאסוף כרי לבחירות. שתקדם לתקופה כסף

הבחירות.
 מדוע ומנמק טוען ימים כמה לפני שהתפרסם טיימס בניו־יורק מקיף מאמר

 לעומת 100ל־ יגיע היין שער ומדוע לפחות, 40:׳ ־3ס1; ליפול ימשיך הדולר
 בלירות להשקיע והמליץ הדבר, אותו את שעבר בשבוע טען זה מדור הדולר.

 רכישת היא כך. המשקיעים ישראלים כמה לי מסרו זו. הצעה פיתוח אנגליות.
 הצמדה גם המניבה בטוחה, השקעה זו וסלפרידז׳ס. ספנדר אנד מרקס מניות

גבוה. דיבידנד בצורת תשואה וגם ללי״ש

ח׳כ,
עיתונאית

ועוד
 מספקת בירושלים המפעיל חברת
ה על מידע של קבוע שרות למנוייה
בישראל. הנרשמות החדשות חברות

 צריכת כמו חדשות, חברות רישום
 משמש וחקלאות, לתעשיה החשמל

הכלכלית. הפעילות לרמת נאמן מודד
 גובר האחרונים בחודשים כי מסתבר

 החברות בין חברות. של הרישום קצב
־ המעניינות:

 גיבעת־ המקומית המועצה יו״ר •
ב חברה הקים ארבל, גירעון סביון,

.1986 פורח כדור שם
 הקים מרמת־אפעל רובין יוסף •
 השידור תחנת אילת, קול בשם חברה

הדרומית.
שהסתבך הקבלן ירחי, סעד •

קופמן ח״ב
המישפחה עיני

אתגר עיתונאית
והשקעות נכסים ש.ל.א.
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ארבל מועצה יו״ר

פורח כדור
 ישרכל בשם חברה הקים בררום,
וייבוא. שיווק לייצור חברה
 הקים מירושלים חפצדי יוסף( •
 נכסים השקעות, חפצדי בשם חברה

והשכרות.
 עמוס של בתם גולן, רונית •

הב החברות את הקימה בנין, וציפה
 נאראי־ מירן, ואסראל, מלון,. אות:
חברות־החזקה. כולן ולציק, מה

 מוגוריס
 מסובועם

 ויקריס
גינס בבושת

 אפריים ידועים, אנשי־עסקים שני
 ריקלים ומשולם מלונדון מרגוליס
בחקי ומעורבים מסובכים מניו־יורק,

 ובארצות־הב־ באנגליה הפליליות רות
 חברת־ של ההשתלטות בפרשת רית,

 דיסטיל־ ,יריבתה על גינס המשקאות
רס.

 בוסקי איוואן של נפילתו אחרי
 על במניות1בסחר' שהודה באמריקה,

 גם גילה הוא שקנה, פנימי מידע בסיס
 נשיא סאונדרם, לארנסט עזר כי

 דיסטיל־ על להשתלט הבריטית, גינס
באמרי לחוקים בניגוד הבריטית, רס
 הודחה. גינס הנהלת ובבריטניה. קה
 (הוא צו־מעצר הוצא סאונדרס נגד

 של החדשה וההנהלה לשווייץ), נמלט
 באריס־ מחברת־הסחר דורשת גינס

 מרגוליס(אחיו אפריים ומנשיאה פורד,
 עימנואל, מיזמי מרגולים, זלמן של

 מיליון שני להחזיר הארץ) מן שנמלט
 ציפקו בנק באמצעות שקיבל לי״ש

 אדמונד לברון שייך הבנק בז׳נווה.
 ציארלם מנהלו, דדדרוטשילד.

מיל 1.5 אלה בימים החזיר רוזנבוים
לי״ש. יון

 חברת בעל הוא ריקליס משולם
משק המייבאת באמריקה, שאנאלי

 ממניות 5* קנה הוא משכרים. אות
 הבטחה תמורת לסאונדרס, כסיוע גינס,
 דיס־ של המשקאות הפצת את לקבל

ההשתלטות. אחרי טילרס

 קבלן מסביון, דיקסל ארים •
 הקים דקל, מיכאל ח״כ של ואחיו ידוע

באילת. נופש כסר בשם חברה
 הקים מירושלים לשם יהודה •
 פרוס־ ).1986(פרוסמן ד. בשם חברה

 בעיסקת־טי־ באחרונה הודה עצמו מן
 המטבע ושילטונות המכס בהונאת עון

בעי שכללו עסקיו, רוב את וחיסל הזר,
שארפ. של סוכנות קר

 סלון בעל עקילוב, מיכאל •
 הקים למוצרי־חשמל, בתל־אביב 111

ספיין. יהלומי בשם חברה
 הקים ברנוביין א.צ. הקבלן •
 ■ בטון מיפעלי בטון, ב.ר. בשם חברה
.86 מובא
 הקים מתל־אביב אבני יעקב •
יש סוכנויות(חברת ישפר בשם חברה

בישראל). סוני סוכנת היא פר
 הקימה עיתונאית, אהגר, לאה •
והשקעות. נכסים ש.ל.א. בשם חברה
 מצוא) לעת (עיתוניחמיצר דן •
תלושבוניות. בשם חברה הקים
חב הקים (ח״ב)קוסמן חיים •

 גינד וגיל המישפחה, עיני בשם רות
לה.

(בבע להשקעות חברה אדום •
שנמ רדום, מישל העסקים איש לות
 בשם חברה הקימה ללוס־אנג׳לס) לט

ציוד. והשכרת שכירות פ.מ.ב.
 מנהל לשעבר הנדלר, זבולון •

ה מס־הכנסה, של מחלקת־החקירות
(ישר סטאר־ראף בשם חברה קים
אל).
חב הקים מו״ל, מלצר, יהודה •

 שניה. הוצאה בשם רה
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