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לביב יגאל כזאת

 ננסים מגס
שגאל למארק

 מדינת־ של הרשמי כונס־הנכסים
 בעיסקי'אל־על רק לא מטפל ישראל

 העביר שבית־המישפט החברות ויתר
 בהגיעו חודשים, לכמה אחת לאחזקתו.
 של המחאות על חותם הוא לניו־יורק,

 המאחסנים למחסנים, דולארים אלפי
 הגדר הפשלות אחת את שנים 10 מזה
המדינה. של לות

 בגין מנחם של שילטונו בשיא
 איש־הספנות־לשעבר הטוב, ידידו יזם

 הצייר רעיון: חליי (סומרפין) מאיר
 ציור, יתרום שגאל מארק הדגול
 מכסף, תבליטים אלפים 10 ממנו יעשו

 500 במחיר לחובבי־האמנות שיימכרו
 דולר, מיליון 50 התמורה, האחד. דולר

 ובניית.מדי־ הציונות לקידום תוקדש
נת־ישראל.

 הרעיון את בהתלהבות אישר בגין
במישרד־ראש־ חדר הלוי למאיר ונתן

 לצורך מיוחדת חברה הוקמה הממשלה.
 ומיטבעת־ ציור, תרם שגאל התוכנית.

 מינט, פרנקלץ באמריקה, הידועה הכסף
 של המימון תבליטים. אלפי 10 טבעה

 מק־דיסקתט, על־ירי היה הפרוייקט
המדינה. בערבות

 את למכור לנסות התחילו כאשר
 אינם הקונים כי התברר התבליטים,
 עליהם למה הבינו לא הם פראיירים.

 שיש תבליט תמורת דולר 500 לשלם
 אינו שמחירן אונקיות־כסף, שלוש בו

 תבליט אף התוצאה: רולר. 21 על עולה
 היום עד שוכנים וכולם נמכר, לא אחד

 טי־די־ו״ס חברת של במחסני־הערובה
בניו־יורק.
 לקשיים נקלעה הלוי של החברה

 כונס־ בלום, עמרם לידי והגיעה
 שנה בכל מאז המשלם הרשמי, הנכסים

התבליטים. לאיחסון הדרוש את

הלוי יזם
פראיירים ם1אי הקונים

 להתיכן להורות מעז אינו איש
שני מה להציל כדי הכסף את ולמכור

 מוציאה שנים 10 מזה וכך להציל, תן
 לשנה דולארים אלפי עשרות המדינה

מיותר. מוצר איחסון על

המחאות
ללא

חתימה
מאחור

ק זה פנקסי־המחאות בעלי למאות
 וחתמו ההמחאות אחת את נטלו הם רה:
 אולם להסבת או לפדותה כרי גבה על

 ושוב, שוב ניסו הם נראתה. לא החתימה
 העט כי החליטו בשאט־נפש לשווא. אך

 אותה ושוב אחר. ונטלו תקין, אינו
 וביקשו לפקיר־הבנק משפנו התוצאה.

 שלהם העט כי להם הסביר אחר, עט
 הוא ההמחאה של הנייר גמור. בסדר
בסדר. שאינו

 עבור במיוחד מודפסות ההמחאות
 מיוחד, כימי נייר גבי על הלקוחות

שייש כדי נייר־העתקה מצריך שאינו
מסר הן אולם הנותן. בידי עותקים ארו
 לכן גבן. על רישום כל לאפשר בות

 על כדורי בעט לחתום נסיון כל נכשל
זו. המחאה גב

לנדקו״-
יתייקר נייר־העיתון

 יצרני הטון. דולר 870 על ויעמוד ,25ב־ו״ בקרוב יעלה נייר־וזעיתון מחיר
 הייקור על החליטו והדרום־אפריקאים, השוודים ובעיקר בעולם, נייר־העיתון

בנייר־עיתון. החמור המחסור לאור
 מיפעלים הוקמו ולא אחווים, בעשרות צריכתו גדלה האחרונות בשנתיים

 אף אלא מקנדה, רק קונה אינה היא ועתה, גדל, אמריקה מצד הביקוש חדשים.
באירופה. מיצרנים

ביטוח אין
ש״

חוחים
 בחברת־ מבוסח היה הם־זרח׳ בנק
 הנובעים סיכונים מפני אריה, הביטוח

עובדיו. של ממעשי־מירמה
מע עשה המיורחי של מנהל־סניף

 ערבויות ואישר לחית בניגוד שים
 הבנק הבנק. להוראות בניגוד ללקוחות

 מדומים היו הרווחים כי בתביעה טען
 חברת־הביטוח על ולכן ולא־כשרים,

לפצותו.
 סביר, נודו של פסקי־הדין תקציר

 שבית־המישפט מציין כך, על המספר
 הביטוח כי בפסק־הדין קבע העליון

מע של במיקוח הבנק את לפצות נועד
 כאשר לטובתו. ולא הבנק, לרעת שים

שגר מעילה־באמון תוך מעשים נעשו
המ בין קשר אין הרי תועלת, לבנק מו

להם. טוען שהבנק הנזקים לבין עשים

 ״המיזוח״
:ביויווק

ואשון בימי גם
החר בשכונה בנק־הסיזרח׳ בסניף

 בימי־ עובדים בניו־יורק בורו־פרק דית
 לרנר, אליעזר הבנק, נשיא ראשון.
 ליהודים, לאפשר בא הדבר כי מסביר

 להיכנס הזה, החופשי ביום המטיילים
 טרודים אינם כאשר כספיים, לסידורים
ברישרר.
ה מקים־הבנק, את החליף לרנר ש  מ
 רוצה לרנר לא־מכבר. שפרש קראום,

 שלא רגיל, מיסהרי לבנק אותו להפוך
 תחת ניירות־ערך. על רק מושתת יהיה

 על בעיקר מבוסס הבנק יהיה ניהולו
 שאינם וישראליים, יהודיים לקוחות
ב הרגילה בדרך מימון לקבל יכולים
 פיקדון דורש הבנק אמריקאיים. בנקים

 לפתיחת דולר 5000 של מינימלי
 לקוחות בעיקר למשוך כדי חשבון,

עיסקיים.
הישראליים הבנקים כי סבור לרנר

הוומן שמואל
בקשיים

ב נתון הורמן שמואל התם
 כובדו שלא והמחאות חובות קשיים.
 חלקו את לנושיו לתת אותו אילצו
 היה הורמן הוטל. קלאב אילת במלון
 את שיזם האווירית, התעשיח עובד

 הירוק לקו מעבר אורנית פרוייקט
נוספים. בפרוייקטים המשיך ואחר־כך

יצחקי־פלטק
בקשיים

 פלטק אבנר של עיסקי־הבנייה
 יפה. עולים אינם בניו־יורק ושותפו
 על גם השפיע בשוק־המקרקעין המיתון

מצ אינם מנושיהם וכמה עסקיהם,
 השפל להם. המגיע את לגבות ליחים

השניים. בין היחסים להרעת גם גרם
 ביהלומים בעיקר עוסק פלסק

 שותפו את הכיר וכך ובאבני־חן,
ענף. באותו שהיה יצחקי,

האמ לעולם־העסקים לחדור מתקשים
הישר ששיכבתחניהול מפני ריקאי,
 ואינה קצרים, לפירקי־זמן באה אלית

באמריקה. בחיים להתערות מצליחה
 מפני חוששים הישראליים המנהלים
 של ביקורת מפני וגם הסתבכויות,

 של במיקרה בארץ הבנקים על הפיקוח
 שיכבת־ בהרחבת הוא הפיתרון הפסד.

ישרא של או אמריקאים, של הניהול
באמריקה. ארוכה תקופה השוהים לים

 פרישות לגל הביאה קראוס עדבת
 מנהלי שלושת הבנק. מן בכירים של

 מורים דלאל, ג׳ורג׳ — ההלוואות
 עברו — צוקר ומשה וייס

אחרים. כספיים למוסדות

 מישודהאוצו
 עונה אינו

 וטענות
נגו,.וסקר

 הכנסת של ועדת־הכלכלה מזכיר
 למישרד־האו־ פעמים כמה בשעתו פנה
רס ולחברת שוק־ההון על למפקח צר,
 של בעל־מניות של טענות בעניין ק!

 חלוקת־זכו־ חישוב בעת קופח כי רסק!
 לא לב, דוד המזכיר, פניות כל יות.

 תשובה עליהם ניתנה שלא או נענו,
עניינית.

 חיים מחזיק־המניות התלונן בעיקר
 במכוון הורדו המניות שערי כי ארליך

 מניות־הטבה, חולקו שבו הקובע, ביום
 למחזיקי־המניות נגרמו מכך ..וכתוצאה

ביותר. כבדים נזקים

 מתחילה
 העיר בנ״ת

מודיעין
נכ אשטחם הגדולה חברת־הבנייה

 בפרוייקט אחוז 50ב־ לשותפות נסה
 היזמים הירוק. הקו שעל מודיעין, העיר

 לייטרסדררך טוני הארכיטקט הם
עימנו העיר יזם שהיה זיסר, ומוטי

אל.
 דונם 700 כיום כולל הפרוייקט

 קוט־ 800 נבנים שעליהם מפותחים,
חודש. בעוד תתחיל המכירה ג׳ים.

הסוף
 של מניסיונותיו התייאש נוי1לא בנק
 את להבריא רובינשטיין אהרון

לנדקו. חברת־הנכסים
 מיליון 20 מעל לבנק חייבת החברה

 דומה, בסכום מוערכים נכסיה דולר.
 קשים. סיכויי־מימושס אולם

יורם עורך־הדין את מינה הבנק

רובינשטיין קבלן
בות1ח חלר מיליון 20

 ומכירת החברה לניהול אלרואי
 של הניהול זכויות את וביטל נכסיה,
רובינשטיין. אהרון

 רשת־המלונות בעלת היא לנדקו
 עסיס השימורים מיפעלי גם קונקורד,

ומן.

רוינשט״ן שאול
מיליונים עושה

 לוינ־ שאול הישראלי היזם
 הוותיק הקבלן של בנו שטייל,
 בניו־ חיל עושה לוינשטיין, משולם

 איש־העסקים עם התיידד הוא יורק.
 מנכ״ל בעבר שהיה ינוביץ, פאול

המיזרח. יריד
 והתעשר לאמריקה ירד ינוביץ

ריקלים. משולם בסיוע
 ביחד רכשו ולוינשטיין ינוביץ

 800ב־ איילנד, בסטייטן שטח־קרקע
 רשיונות־בנייה, השיגו דולר, אלף

 1.8 תמורת שנה כעבור אותו ומכרו
 שמותר הדירות ושליש דולר מיליון
די 176 ייבנו השטח על עליו. לבנות

רות.

בבזרעגז
)9 מעמוד (המשך

 היה סוף־סוף זכה. ריניץ הבחירות. של
המליאה. באולם ושקט סדר קצת

 לדוכן־הנואמים עלה לקט חיליק
 הסוכנות. בעבודת לקוי מה והסביר

היטב. זאת המחישה הצירים התנהגות
 בידיו נופף לאולם, נכנס דיניץ

 סוערות, במחיאות־כפיים זכה לקהל,
 מגודל ונפעם נרגש ״אני לנאום. ניגש

המעמד...״
 הצלמים פת. הגיע אחריו דקות שתי

 עלה הוא מיהרו. לא עליו, עטו לא כבר
 כאילו ונישק חיבק לשולחן־הנשיאות,

 לדיניץ הציע בנאומו לתפקיד. נבחר
 ובעיקר נחוץ, שיהיה בכל עזרתו את

 מאוד עבה רמז היה זה המינהלי. בתחום
 הגיזבר, בתפקיד מתעניין שהוא לכך

המוע לוינסקי, עקיבא יפרוש שממנו
 לוינסקי לתפקיד־היו״ר. הנשכח מד

מתוקה. בשינה הישיבה כל את בילה

ביטחון
ע!נומה עץ

 היחידי הגוף הוא צה״ר
 כפוף שאינו במדינה

 ציבורית לביקורת
התוצאה. זוהי אמיתית.

 הגבול את שעבר יחידי, מתאבד
כו המדינה את להעמיד הצליח בגלשן,

רגליה. על לה
 שבה התקרית, אחרי שבועיים כמעט

 המשיכה והתוקף, חיילי־הנח״ל ניספו
לח הוסיף צה״ל גלים. להכות התקרית

 קצינים נענשו. וחיילים מפקדים קור.
התנצ נערכה בממשלה פומבית. מחו
 יצחק השרים בין חריפה מילולית חות
מת שונים מומחים שרון. ואריאל רבין

 מצב־ על ביקורת בכלי־התיקשורת חו
הא ברחבי מחנות־צה״ל של הכוננות

 כי בטלוויזיה טען סגן־אלוף(מיל׳) רץ.
 היה יכול במחנה־הנח״ל שהתרחש מה

בארץ. אחר מחנה בכל לקרות
 אחת שאלה מזוייך. פטריוטיזם

 התעוררה מדוע מאליה: התבקשה
 טראגי, מיקרה שקרה אחרי זו ביקורת

כן? לפני ולא
 אחרי כי בטלוויזיה גילה קצין אותו
המפק הוזהרו הנח״ל בחטיבת תרגיל

 לא מדוע חמורים. ליקויים מפני דים
אז? אלה ליקויים תוקנו
 בשבועיים זכה שלא היבט, לכך יש

 נוגע הוא הראוייה. בתשומת־לב אלה
לעיתונות.

 במדינה היחידי הגוף הוא צה״ל
 אמיתי. עיתונאי לפיקוח נתון שאינו

סיבות: מכמה נובע זה מצב
 כלי- שכל הצבאית, הצנזורה •

 מאפשרת אינה לה, כפופים התיקשורת
 של מצב־הכוננות כגון פרטים פירסום

 הצנזורה מגינה למעשה מחנות־צה״ל.
 עניינית ביקורת כל מפני צה״ל על

 לגלות כדי בה שיש בטענה מפורטת,
לאוייב. סודות
הצבאיים" ״הכתבים כל כמעט •

 אלא אינם היומית העיתנות של
 הם ומלחכי״פינכתו. צה״ל של יחצ״נים
 בקריאות צה״ל מפקדי את מלווים

 למתוח דעתם על יעלה ולא ״הירד״,
 שדבקו הפגמים על רצינית ביקורת

זה. וחשוב גדול בגוף
 מישבד לגוף שייכים קציני־צה״ל •
 להתבטא אפשרות כל להם אין עתי.

 גם ולוא ביקורת, ולמתוח חופשי באופן
 באחרונה, הוחמר המצב בעקיפין.

 שומרון, דן החדש, הרמטכ״ל כאשר
הת של חמור איסור קציניו על הטיל

פומבית. בטאות
 את ההופך מזוייף, פטריוטיזם •
עצ לצנזורה קדושה,,גורם לפרה צה״ל
העיתונים. של נוספת מית

 באופן לתפקד יכול אינו גוף שום
 הוא אין אם הדמוקרטי, במישטר יעיל

 אמצעי־התיק־ של הפקוחה לעין חשוף
מח הזה הכלל את מוכיח צה״ל שורת.

לח המשוחרר בארץ היחידי הגוף דש:
 שבו הגוף גם הוא כזאת מביקורת לוטין

 פגמים האסון, אחרי עתה, מתגלים
מפריע. באין רב זמן במשך שהתפתחו
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