
שגל
 מוצרי־החש־ בענף עסקים סרות

 נסגרים והמתנות הביתיים
 שנסגרו העסקים בין רגל. ים1

 כונסי־נכסים: להם ומונו ונה
 העי־ הסיבה וליגד. מתנות יק

 מאות נכנסו אלה שלענפים היא
 לעשות שהחליטו חדשים ים

 עש־ כמה מייבא אחד וכל כסף.
 מוצף השוק התוצאה: מוצרים.

 מחירים חותכים החדשים אנים
 הע־ את ומכים מהמלאי, היפטר1

 את להפסיק הנאלצים הוותיקים,
לות.

וגלובוס לבנה) גולן(בחולצה
מופלאה לחבורה הצטרפו הם

 נמכרו המניות דולר. מיליון 4.2 עוד
 גלובוס, ויורם גולן מנחם על־ידי להם

ה קאנון. ממניות 30?7ב־ שהחזיקו
 המשיכה הערך ניירות לרשות הודעה
 אינטרקורפוריישן חברת כי וסיפרה

 לוקסמבורגית חברה בבעלות היא
 זו חברה אינטרפארט. בשם אחרת,

 וזיאנ־ שיר פרדריק בבעלות היא
 ויורם גולן מנחם וכן פארטי, קארלו
 כי וציינה המשיכה ההודעה גלובוס.
 באישום באיטליה מואשם פארטי
 חודש במאזנים. כוזב דיווח על פלילי
האמרי לבורסה הודיעו מכן לאחר
 אינטרקורפוריישן חברת כי קאית
 דולר מיליון 11.6 עוד לקאנון נתנה
 8 של שער לפי קאנון. מניות כנגד
 2 היה בבורסה שהשער למרות דולר,
 אינטרקורפו־ לחברת יש עתה דולר.
קאנון. ממניות 28די רשיין

 ב־ השולטת אינטרפארט חברת
מ״ 2097 מחזיקה אינמרקורפוריישן,

 באיד אחר מנהל היום. עד הסתיימה
ש פיוריני, פלוריו הוא טרפארט

 הנפט חברת מהנהלת להתפטר נאלץ
 כי שהתברר אחרי ארי, האיטלקית

 מיליוני מאות להלוות לאדי הורה
 של אמבורסיאנו לבנקו דולארים
 אחרי התמוטט זה בנק קאלוי. דוברו

 את הפיל וכמעט ענקית שערוריה
 רק הוותיקן. של ההשקעות קרנות
 מבושה האפיפיור אז ניצל נס בדרך

 תחת תלוי נמצא עצמו קאלוי מחפירה.
 פארטי של אחר שותף בלונדון. גשר
מעו שהיה דאובידיו, אנתוני הוא
 שערוריית של האיטלקי בקטע רב

 חאשוקג׳י לוקהיד. חברת של השוחר
 שערו־ של המרכזי הגיבור היה עצמו

 להיכנס יכול היה לא שבגללה זו. ריה
לארצות־הברית. שנים כמה במשך

לח וגלובוס גולן מצטרפים עתה
זו. מופלאה בורה

 יוסף הירושלמי ש־העסקים
 ועבר בלוס־אנג׳לס בית רכש די

 שותף בעבר היה חפצדי שם.
 ויהושע סופר דויד עם ים

 בפרשת מואשם הלפריו יין.
ב ובהודאותיו אמריקה צפון

 דויד השקעות את הסגיר רה
מסר וכן האמריקאית, בבורסה

 חפצדי. של השקעותיו על 1
שה על פליאה הביעו ת־המס

בנק עיסקי את החוקרת רה.
מ לצאת לו הניחה אמריקה. (.

 באחד מחזיק כורדי, ממוצא צדי,
 בישראל. הגדולים !י־האמנות

 קרקעות בעיסקי שותף היה
סהר. יחזקאל עם המערבית

 ובין בירושלים, רבים נכסים ו
 12 בן מישרדים בניין השכיר

 תמורת שנים, לעשר לטלוויזיה,
 בגלל לחודש. דולר אלפי ;

 משתמשת הטלוויזיה אין כים
 שנים. כמה מזה ריק עומד והוא ,

 השי- בשנות עסקיו את החל צרי
כנהג מעבודתו פרש כאשר

 לסוחר־ והפך שלב. כחברת :
 היה בעיסקי־הרכב שותפו ת.

 מעורב היה הוא פרסמן. !
 על־ בנווה־יעקוב הקרקעות ;ת

 לעיסקי נכנס עובדים. ייכון
 נוכח כאשר וארכיאולוגיה,

משלמים קטן חפץ תמורת כי
2 —

 רכש סהר יחזקאל עם יחד עתק. הון
כץ. מנה של רבים ציורים

 מיטה את הכיר סהר באמצעות
 לסוחר־עתי־ והפך קולה, וטדי דיין

גרול. קות־ואמנות
 בנק על השתלט הלפרין כאשר

 אלי" מרדכי של לחיסכון אוצר
 ללקוח והיה חפצדי, לו עזר עש,

 לא בשיטות משתמש הוא שלו. הגדול
 בין היה וכך חובות, לגבות מקובלות
 סופר דויד של חובות שגבו המעטים
 צפון בנק ממנהלי שטרן, ומשה

ב המשקיעים אחד היה אמריקה.
 וכן שנהב, יהודה של ביעוץ מניות
 ואב• זאבי לרחבעם ומקורב ידיר

 הציג 1979 בשנת טמיר. רשה
 האמנות מאוסף חלק ישראל במוסיאון

 עסקיו, ניהול את לבניו השאיר שלו.
שמחות. אולמי כולל

גורן למנחם כסף הרווה מ׳
 גילה איי פרייבט הבריטי השבועון

 מעניינים פרטים ביולי 24מה־ בגליון
 בחברת החדשים השותפים זהות על

 ויורם גולן מנחם של קאנון
 לאחרונה הודיעה החברה גלובוס.

וזקוקה נזילות בקשיי היא כי לציבור

 לחי- שתוכל כדי חוזר להון מיידית
 לרשות הודיעו יוני בתחילת שרד.

 חברה כי האמריקאית הערך ניירות
 היל־ ס.א. אינטרקורפוריישן בשם
 וכן דולר, מיליון 10 לקאנון וותה

תמורת החברה ממניות 10.99,) קנתה

 פיננסינג וורלד בשם חברה מניות
המער הודו באיי הרשומה באנקרס.

 שייכות זו מימון חברת מניות יתר בית.
או ואקראם חאשוקג׳י לעדנאן

 חא־ על בספר גם מוזכר (הדבר דה
 ).63־64 ׳עמ קסלר, רונאלר של שקוג׳י
 בבנקאי קשור בעבר היה עצמו פארטי

הת שלו שהבנק סינדונה, מיכאל
 דולא־ מיליארדי של בהפסדים מוטט

לא עיסקי־הבנק על והחקירה רים

והמתנות

 חבצד■ ו
לאמריקה :ר

*ך | ־ ■זי־־-ךין *

אוקטובר אחרי ניחוח המסיס: נל
 הבנקים בביטאון במאמר קובע הלפרין אשר הד״ר הבנקים איגוד ב״ל
 3ל7ב־ כה עד עלה והמדד 10״7 של פיחות היה 1987 ״בשנת אלה: בימים יע

 נוסף פיחות יבוצע )1987 אוקטובר אחרי (במיוחד השנה סוף שעד להניח
 והבנקים המרד אחרי יפגר לא שהדולר ייתכן שמאוד מכאן .1097כ־ של ור

 ."1986 בשנת שעשו כפי שלהם ההון את לשחוק נטרכו
 וכיוון ,2094ב־ עלה המדד 1986 בשנת כי שקבע לאחר זאת אומר פרין1

 שווי את 2094ב־ להקטין צריכים היו הבנקים שינוי, חל לא הדולר ער
בחו״ל. בבנקים עותיהם

ן7? # ל
ת א ב •באב ס בי ב

 המטבע: קרן
מס להוריד אין

 העולמית המטבע קרן בהמלצות
 נכללת ישראל לגבי 1987 לשנת

 מס־ בשיעורי הרפורמה לגבי המלצה
 הזמן זה ״אין הקרן: קובעת ההכנסה.
 מלווים אינם אם מיסים להוריד

מקו שאינם או בסיס־המס, בהרחבת
 אחרות בהכנסות העלאות על־ידי זזים

 זה אין במיוחד בהוצאות. קיצוץ או
 כאשר במס, להקלות נכון עיתוי

 והצריכה הפנויה הפרטית ההכנסה
בהתמדה." עולים עדיין הפרטית

 מחליפה תוידאן
הרכב צי

 700 להמיר החליטה תדיראן חברת
 עבור מחזיקה שהיא סובארו מכוניות
 כי מצאה החברה אירופי. ברכב עובדיה

 והורדת היפאני היין מחיר עליית בגלל
 מאירופה, רכב על בישראל המכסים

 רכב מחיר מאשר גבוה הסובארו מחיר
 הצעות החברה בורקת עתה אירופי.

 תוציא תבחר, וכאשר מיבואני־רכב,
שברשותה. צי־הסובארו את למכירה

ווכש שמן
הבנקים :ס׳

 הבנקים ניכסי של העיקרי זונה
 הוא לאומי. בנק של בעיקר רים,

פישמן. אליעזר הכספים
 נוחות בהלוואות בקניותיו נעזר (ן

 הנכסים, את המוכרים הבנקים
 ובונה קונה, שהוא נכס כל מייד ד

 מההשכרה שההכנסה כך ׳עיסקה
 לצורך שלקח ההלוואה את זת

שה.

 חמור ובו
מוצו׳ נפי

— בנו! להיות ״קשה —
)18 מעמוד (המשך

 שהכיבוש עכשיו לראות יכול אני
ל גם אלא לפלסטינים, רק לא מזיק
הפלס רק שלא כך הישראלי, מוסר
 הכיבוש, נגד להיאבק צריכים טינים
הישראלים. גם אלא

 למאבק פוליטית דרך על מדבר אני
 לא אחד אף בינתיים אבל בכיבוש.

ל יש היחידה. הדיר שזו לומר יכול
האמ בכל להילחם הזכות פלסטינים

 יכול שזה חושבים הם אם צעים,
להם. להועיל

 שאותם בדרכים גם •
דרכי־טרור? מכנים הישראלים

שה מה לבין טרור, בין הבדל יש
 את למה טרור. מכנים ישראלים
 טרור, מצדיק לא אחד אף מתכוונת?

 להילחם שהזכות יגיד לא אחד אף אבל
טרור. היא בכיבוש

באו פצצה מניחים אם •
טרור? זה אזרחים, מלא טובוס
 אנשים נלחמים בעולם מקום בכל

הממ האלה המקומות ובכל בכיבוש,
 קרה זה טרור. לזה קוראות שם שלות

 יש מקום בכל ובווייט־נאם. באלג׳יריה
בכיבוש. מילחמה לבין טרור בין הבדל
לטרור? שלד ההגדרה מה •

או בשוק, פצצה כמו.לשים משהו
 חף־ מישהו להרוג או כפר, לתקוף
 כמו האו״ם, של קצין לרצוח או מפשע,

 שעושים דברים אלה ברנדוט. (פולקה)
טרוריסטים.

מת שאתה מניחה אני •
ל ספציפיים, לדברים ייחם

 אצ״ל המחתרות שעשו דברים
?1948ב־ ולח״י

 פעולות על לדבר אי־אפשר בוודאי.
בלבד. אחד צר של טרור
 או אוטובוס שחוטף אדם •

טרור? זה — מטוס
 הכריז בעצמו שאש״ף יודעת את

ה לעניין יועילו לא כאלה שפעולות
 מדוע מבין לא ואני פלסטיני,

 שוב שנצא פעם בכל מתעקשים
האלה. הדברים נגד בהכרזות

בש יש האחרון בזמן •
 ויותר יותר הכבושים טחים

פא לפעולות המטיפים אנשים
 נוסח בלתי־אלימות, סיביות

בהודו. גאנדי מהטמה
 כל מהמאבק. חלק וזה נכון, זה

לגיטימיות. הדרכים
האח שבשנים רושם יש •

בגדה? המנהיג אתה רונות
לא.
מיכן? •
אש״ף. והוא אחד, מנהיג רק לנו יש
 להתייעץ באים אנשים •

עניינים? מיני בכל איתך
שמ האנשים אחד רק אני אבל כן,

היחיד. לא עצה, מהם בקשים
 ישראלים מכיר אתה •

רבים?
כן.
ישראלים? חברים לך יש •

 הייתי ישראלים. חברים לי אין לא,
 הקיימות בנסיבות אבל לי, שיהיו רוצה
 חברים לי שיהיו ניתן לא כיבוש תחת

 חברות יחסי לפתח ניתן ולא ישראלים,
בינינו. נורמאליים
 לחיות זמן לנו נותן לא הכיבוש

 בניית זו מהם שחלק נורמאליים, חיים
 עסוקים א$חנו הזמן רוב חברויות.
הכיבוש. של ובבעיות בכיבוש

 או ספר לקרוא זמן לך יש •
לסרט? ללכת
מר אני בבית, אפילו הזמן, רוב לא,

 שהייתי כמו לחיות יכול לא שאני גיש
הכי עניין שלי. המישפחה עם רוצה
הזמן. כל אותי מעסיק בוש

 שלך שאבא מניחה אני •
 אזרחים יהיו שלו שהילדים חלם

מא אתה הפלסטינית. במדינה
 אזרחים יהיו שלך שהילדים מין

פלסטינית? במדינה
שלי. הנכדים אז הם, לא אם
סבלנות? לך יש •
כו-
לך? איכפת לא •

 יודע ואני מהאיזור חלק אני לא.
).28 בעמוד (המשך
, 2606 הזה העולם


