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״פדיי תימכר האם
 רוצה אכן ניסיס משה ששר־האוצר בכך ספק מטילים כלכליים גורמים

 רשות־החברות־ מנהל של הנמרצת הפעילות למרות פז, חברת את למכור
החברה. למכירת רפואה, זאב הממשלתיות,

 ג׳ק מאוסטרליה המיליונר קונים: קבוצות שש נציגי בארץ נמצאים כיום
 עופר, ויולי סמי האחים כימיקלים; חיפה את לקנות שרצה ליברמן,
י הקבלן לישראל; החברה האמריקאית; מישפחת־פריצקר את המייצגים
 פז; של 25* כיום המחזיק זאבי, גד הפועלים; בנק שמאחריו לנדאו, שעיהו

מוושינגטון. קבלן־בניה ברנשטיין, סול
 במשק־הדלק המצב אם רק פז את יקנו כי חד־משמעית הבהירו הקונים כל
 שחל משה שר־האנרגיה שלח שבועות לפני"כמה והנה, שהוא. כמו יישאר
שעי במשק״הדלק, הרפורמה תתחיל לאוגוסט באחד כי לחברות־הדלק הוראה

 היתר ומתן הקיים, הסדר־המחירים ביטול לשוק, רביעית חברת־דלק כניסת קרה
שתע הרביעית חברת־הדלק להיות לזיקוק־דלק, המונופול בעלי לבתי״הזיקוק,

 הערכות על״סמך פז את איש ירכוש לא הרפורמה, תבוצע שאם ברור בשיווק. סוק
הנוכחי. במצב שוויה לגבי נעשו

 שלושה לפני פז, של מועצת־המנהלים יו״ר החלפת היא השניה הסיבה
 במשך הדירקטוריון יו״ר שהיה באוצר, הכללי החשב לשעבר רף, איתן שבועות.

שר־האוצר, מסיעת הליברלית המיפלגה פעיל הגואל, בדויד הוחלף שנים, כמה
 לשלושה יו׳׳ר ממנה היה לא למכור, ניסים של כוונה היתה אילו ניסים. משה

 פז. של במועצת־המנהלים נציגים שני עוד הקרובים בימים ימנה ניסים חודשים.
 רוזנצווייג, ואלפרדו רונאל שלום רואה־החשבון בדירקטוריון יושבים כיום

 הליברלית, במיפלגה פעיל קולמן, נחום התעשיין זאכי, גד של כנציגיו
 האוצר של הכללי החשב שר, אריה כנציג־ציבור, הגואל דויד כנציג־ציבור,

 דרורי, יהודה הביטוח, על המפקח התפטרות בגלל התפנו המקומות שני כיום.
מינטקביץ. אריה ניירות־הערך, רשות ומנהל

שטון מישבחת
שולטת
למיסחר בבנק

 זה במדור ניסחתי שעבר בשבוע
 הבנק של ההון הגדלת על ידיעה

לאי״הבנה. שגרמה למיסחר
 נחמן מייסד־הבנק, של מישפחתו

 ממניות- 50ב־* מחזיקה ז״ל, שטרן
 בירי מוחזקות המניות יתרת ורק הבנק,

נוספים. בעלי״מניות כמה

בכניסה
לתדאביב

 לתל־אביב להיכנס שמנסה מי כל
 אחרי־הצהריים, לצאת או בבוקר, ברכב
 פקקים סתום, הכביש סיוט. שזה יודע

 או רעננה עד או הרצליה עד ארוכים
לי הביאו הפקקים פתח־תיקווה. עד

 תל־ סביב באיזורים הדירות ערך רידת
 לעיר מהם להגיע הקשיים בגלל אביב,

הגדולה.
 ברמת- הגר סלע, אלי עורך־הדין

 מצא נתניה, של הדרומי בגבול פולג
 לתחנת־ בוקר בכל נוסע הוא פיתרון.
 בית־יהושע(איזור־התעש־ של הרכבת

 של לרכבת עולה נתניה) של החדש יה
 לתל־אביב. דקות עשר תוף ומגיע 7.35

 ול־ ,לדבריו באיזור, הגרים רבים כמוהו
פות הרכבת היתה אילו אחרים, דיברי

 ואחר־ בבוקר שעה בכל מהיר שרות חת
 בית־י־ ,ונתניה תל־אביב בין הצהריים,

 וכפר־ס־ בית־ליד פתח־תיקווה, הושע,
 את ניכרת במידה לצמצם ניתן היה בא,

וה לעיר הנכנסים כלי־הרכב מיספר
 לבוא מעדיפים היו רבים ממנה. יוצאים
פקקים. ללא מהירה, ברכבת ולחזור

 לשאול רכבת־ישראל, לדובר פניתי
 גם הנראה המעשה את יעשו לא מדוע
 יש לרכבת כי השיב הוא טוב. כעסק
 אינו וזה קרונות, של מוגבל מיספר

 היו אילו נוסף. שרות לפתוח מאפשר
 עושה היתה תקציב, לרכבת נותנים

זאת.
 לרכבת יממן שר־התחבורה אולי אז
 ברכבת־ להשקיע תחת קרונות, כמה

חדשה? פרברים

 גורס מה
 לביקוש
לכסף!

 ארצה השנה הובאו דולר מיליון 900
להלוו בחכם שזרמו לשקלים, והומרו

 הביקוש ועדיין האפור, בשוק אות
מאמיר. לכסף

 של הגידול היא העיקרית הסיבה
 בכדטיסי־אשראי, הנעשות העסקות

 אותם לממן העסקים את המחייב דבר
ל ער בממוצע, שבועות שלושה משר

 כרטיסי־האש־ מחברת התמורה קבלת
 העסקים של הצורך נוסף לכך ראי.

המע הגדולות, ברשתות להתחרות
ללקו מפליגים תנאי־אשראי ניקות
חות.

 מימון לתת מוכנים שהבנקים מכיוון
 בגובה ללקוחות, דחויות המחאות כנגד

העס מעדיפים מהתמורה, 70* עד של
 המוכן האפור, בשוק כסף לקחת קים
 כשוק הריבית .100* של מימון לתת

 בין היא כאלה עסקים על כיום האפור
הצמדה. ללא לחודש, 6ל־* 5*

עודפי
שומן
בנשר

מאירלנד
 בשר טון 1500 של במישלוח

 3* במקום שומן, 15* התגלו מאירלנד
המותרים.
 חברת על־ידי ארצה הובא הבשר

 מישרד־התעשיה ובניו. עזרא מאיר
טונה. תמורת דולר 2170 שילם

 כי אישרה מישרד־התעשיה דוברת
 מאירלנד שהובאו מהמיטענים בחלק

 ונערכות מהמותר, השומן אחוז חרג
 שהובא הבשר כל לגבי בדיקות עתה

 ,הספקים. נציגי בהשתתפות מאירלנד,
חרג, השומן אחוז כי יוכח אכן אם

[מכרה ״ברונפמך סוכנות
 זרה, חברה היא המוכרת גם ברונפמן. סוכנות על הבעלות את רכשה זרה חברה
 וברוך הורן שימעון הם ברונפמן ומנהלי בישראל נציגיה בוואדוץ. הרשומה

שטראוס. דאנים עורכת־הדין על־ירי מיוצגת הקונה החברה ניר.
 הגרמני בורדה ביניהם זרים, עיתונים בייצוג הגדולה היא ברונפמן סוכנות
הבינלאומי. טריביוו והראלד

 ״תדיראך
שטחי רכש

״נשיונאד
ביש עתה המייצגת תדיראן, חברת
 יחד היפאנית נשיונאל חברת את ראל
 רכשה אמריקאי, איש־עסקים עם

 את כהן, אריה נשיונאל, נכסי מכונס
 החברה של והמישרדים החנות שיטחי
 קודם בתל־אביב. איבן־גבירול ברחוב

 איש־ ובמישררים בסוכנות החזיק לכן
 איש־ עם יחד גיל יורם העסקים
האמריקאי. העסקים

 לכונס־הנכסים שילמה גם תדיראן
 המלא השימוש תמורת רולר, אלף 200
 לנציג הפכה ובכך נשיונאל, בשם

 חברת־הענק של הישראלי הבלעדי
היפאנית.

ענוה
כספי למישור

 בורסת של המישפטי היועץ תפקיד
 כספי ,מ למישרד נמסר היהלומים

 מיוצגת הבורסה היתה בעבר ושות׳.
 רוזני אמנון עורך־הדין על-ירי
 כבר יש כספי למישרד ז״ל. שטיץ

 כמו דומה, בסדר־גודל לקוחות כמה
וקבוצת־אייזנברג. דן אגד,

הסתבכויות
המושבים

ורשם
האגודות

 בעסקים עורכי־דין שערכו בדיקה
 בקניות שעסקו ארגוני־המושבים, של

 העלתה אדירים, בחובות ושהסתבכו
מעניינית. תופעה
 או שנעשו, העסקות מן ניכר חלק

שנלק וההלוואות שהוצאו הערבויות
 רשם- היה אילו כדין. שלא נעשו חו,

 את למלא מקפיד האגודות־השיתופיות
 לו לדווח אגודה כל ומחייב תפקידו,

 את בורק היה ואילו עסקיה, על כחוק
 היה תפקידו, שמחייבו כפי הדיווחים

שקרה. ממה ניכר חלק נמנע
 גדולות סמכויות לרשם־האגודות

 כוחו שכן רשם־החברות, מאשר יותר
העות׳מאניים. מהחוקים עוד שאוב

 החברות נגד צעדים המישרד ינקוט
המספקות.
 לגבי■ פרטים למסור סירבה הדוברת

 טון' 3000 לייבוא מיכרז של התוצאות
 | הוא המיכרז באחרונה. שנערך בשר

 המישרד מסר תמיד ובעבר פתוח,
 ומחירי־ הזוכים לגבי מלאים פרטים
הזכיה.

 בין מעלה הפעם התוצאות העלמת
 מישרדו כי חשדות במיכרז משתתפים

 להסתיר מנסה שרון אריאל השר של
משהו.

גיל איש־עסקיס
בציריך

 חנויות לה שהיו אינאלקו, חברת
 נשיונאל, של הקודמים המישרדים ליד

 נשיונאל, מוצרי היא אף ושמכרה
 היתה זו חברה שלה. החנות את תסגור
 אחרי לפעול והחלה גיל, ליורם קרובה

 סוכנות את מגיל לקח שכונס־הנכסים
נשיונאל.

 נזישרד
 הביטחון
- מחרים

צה״ל
מזמין

 יוסף בבעלות גייי.קיי., חברת
בהו חשודה סרישר, ומשה ססרן

 עומדים בעליה מישרד־הביטחון. נאת
 בתל־אביב, בבית־המישפט לדין עתה

 מיפאן הציוד מחירי את ניפחו כי בחשד
עמ וקיבלו למישרד־הביטחון, שמכרו

 4* מעמלת בהרבה גבוהות שהיו לות
המותרת.

 איש־ גם השבוע יעיד במישפט
 ביפאן, עימם שפעל ישראלי עסקים

אלבראום. דוד
נג כתב־האישום הגשת בעיקבות

 כל את מישרד־הביטחון ניתק דם,
 ממשיך זאת, למרות עימם. הקשרים

 של עבודות־הפקה להם לתת צה״ל
 תגובת קרה. לא דבר כאילו סרטים,

זה. לרגע עד הגיעה לא דובר־צה״ל
 בחיל־האוויר, בכיר קצין היה ספרן
 היה למישרד־הביטחון שמכר והציוד

 הקים שנתיים לפני לחיל־האוויר. ציוד
 היה שבה להפקת־סרטים, חברה גם

מהט שפרש סער, טוביה גם קשור
הכללית. לוויזיה

3 —י 2

במדי
 )31 מעמוד (המשך
א היתה מכן שלאלר בשבוע החדשה.

 לתמיכה גדולה, הפגנה להתקיים מורה
אנוור:!ל״סאדאת. הנשיא ביוזמת

— המתוכנן •פי על בוצעה התוכנית
השבת. יום עד

 פורסם, הקצינים שמיכתב לאחר
 והמודעות בטלו־יזיה, התראיינו יוזמיו

 השבת יום הניע בעיתונות, פורסמו
 בכביש־החוף. ההמתי הפיגוע ועימו

 שכל ברור היה נבהלו, התנועה מקימי
 החליטו הם לטמיון. ירדו מאמציהם
 חודשים, לכמה התוכניות את להקפיא

מחדש. להתאושש!■להתחיל לנסות ואז
 מ־ פקיד {זילפן ימים כמה לאחר

 אינכם ״מדוע ושאל: סניף־הדואר
 ששכרתם? תיבת־הלואר את מרוקנים

ממיכתטים!" מפוצצת היא
 להיסטוריה, סטודנט גם הוא קלר

 קשה אולם (בהפסקות). רביעית שנה
 פעילותו בגלל סדיר, באופן ללמוד לו

 לאירגונים הבלתי־נלאית. הפוליטית
 יש פעיל היה שבהם| הרדיקאליים

 הוועד כמו פחות, ידועים גם להוסיף
יש אל־סלוודור, עם לסולידריות

 קבוצת אפארטהייד, נגד ראלים
ל הוועד ולאחרונה הכיבוש הלאה

אירגון וגם: שנהלכיב|וש. 20 ציון

קלר מפגין!
רעי או טוב בחור מוחמד

 על- שנוסד הבינלאומי, היהודי השלום
 לאור הוציא סיפרו את גילן. מקסים ידי

 בהוצאת עותקים, 1500ב־ באנגלית,
 קטנה הוצאה זו ההולנדית. סיפרס

 שמה: פירוש המרחב. בנושאי המתמחה
 הוא לאיזור, האופייני הברוש, ברוש.

 כמה בנוף. בולטת דמותו אבל קטן עץ
סימלי.

לסו משהפך כעת, גיס!'ז לי ״יש
קי ללכלך ןהפסיק קלר החליט פר,

פלי עבר צבר כבר התז זה בתחום רות.
 ולאחר נעצר, רבות פעמים עשיר. לי

״השח של בעבירה התיקים שערימת
 לתיקרה, התקרבה פני־מקרקעיך תת

 לחודש ונדון הורשע ואף לדין הועמד
 בעבר בילה החודש את) בפועל. מאסר

 עסק שם מישטרתי, במיתקן דות־חוץ
 כלי- בניקוי אחרלצהריים עד מהבוקר

השוטלים. של הנשק
 מיל- בתחום שלו האחרון התעלול

בת שנתיים. לפני ה הי חמת־הכתובות
 מצא הוא בתל־אביב המרכזית חנה

 אם תעשה ״מה נאצי: בסיגנון כתובת
 גיס לך שיש !תמצא בבוקר תתעורר

בק את שלף קלר אלט מוחמר?״ בשם
 ״כבר הקיר: על וענה י׳

מס ואנחנו טוב בחור מוחמר לי, יש
מצרין!״ תדרים

 את מאוד הרגיזה זה כנר התשובה
למ שכן חכהניסטיים, הקירות מזהמי

 בתל־ רבים בתים ק!רות כוסו היום חרת
 רע!!!״ בחור ״)מוחמר בכתובת: אביב

₪ שכינו יפתח
2598 הזה העולם


