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 איש־העסקים על־ידי הנשלט מרציאנט, נ״טד1י האמריקאי, ענק־הטקססיל
 ביוני המסתיימת האמריקאית, הפסיד.בשנת־הכספים רסקין, עוזי הישראלי
 762 בסך היו החברה מכירות הקודמת. בשנה 35 לעומת דולר, מיליון 15,1987

 מכירות בגלל באה במכירות הירידה קודמת. בשנה 802 לעומת דולר, מיליון
בדרום־אמריקה. חברות־בת
 שנים כמה לפני בארצה. מהגדולות אמריקאית חברה היא מרציאנט ׳זנ״טד
 פטירתו אחרי עצמון. ומנחם המנוח אלבין מיכאל רסקין, עוזי עליה השתלטו

דולר. מיליון 14 תמורת לרסקין מכרו וזה לעצמון, חלקו עבר אלבין של
 לתפקיד מועמד עכשיו והוא הליברלית, במיפלגה איש־הכספים הוא עצמון

 הרשומה החברה, ממניות 30ב־* עתה מחזיק רסקין היהודית. הסוכנות גיזבר
בבורסה.

 הדרום־ חברות־הבת של החלק בניכוי כי מצויין למאזן בדיברי־ההסבר
 אלה חברות של המכירות וכי באמריקה, מכירותיה את החברה הגדילה אמריקאיות

החברה. מצב על המכביד הגורם שהם לבנקים, החובות הקטנת את איפשרו

 ■חריף צט־יו
רביד את
 הפר בנק מנהל צפריר, משה

 את להחליף מועמד בחיפה עלים
העוב חברת כמנהל רביד שימעון

רים.

בקונצרן בכיר לתפקיד עבר רביד
בנר.

 היפר ישראל ההסתדרות מזכיר
 כנר לניהול מתאים מועמד מצא טרם

גביש. ישעיהו במקום
 בולט באחרונה הנזכרים השמות בין
 ים מיפעל׳ מנכ״ל שחר, אריה
 מיפלגת״העבודה ומראשי המלח,

המנ כאחד שנחשב שחר בבאר־שבע.
 הפך התעשיה, בתחום המצליחים הלים

 לסי־ מכישלון ׳ם־המלח םיפעלי את
פור־הצלחה.

ן ו א י ל
רקואט■

חזר
לישראל

 בנק מבעלי רהנאטי, ליאון
 שנת־ חצי אחרי לישראל חזר דיסקננט,
בניו־יורק. לימודים

 הקומודיטיס נושא את למד רקנאטי
 עלדסך הידועה בחברה (סחר־בסחורות)

זקס.
 חברה האמריקאי, דיסקננט בנק

 בבנק ישירות קשורה שאינה עצמאית
 את הקרובים בימים תפרסם הישראלי,

 הבנק, מנכ״ל .1987 לשנת מאזנה
 שבע־רצון שהוא אמר כהנא, אהרון

 רגילה, שנה שהיתה השנה, מתוצאות
 לא משבר־הבורסה הפתעות. ללא

 כהנא עיסקי־הבנק. על כלל השפיע
 לנקוט היא כיום הבנק מדיניות כי אמר

 למחר, מהיום החלטות של מדיניות
 בשוק־הפיננסים אי־הוודאות בגלל

 בשערי־המט־ והתנודות הבינלאומי,
 תוכנית לבנות מוכן הוא אין בעות.

 לא ובעיקר נושא, בשום לטווח־ארוך
 בשערי״המטבע. תלויה ההחלטה כאשר

 ללא תהיה 1988 בשנת הבנק מדיניות
צימצומים. או התרחבות ללא שינוי,

 ■גורש גויש
מאמריקה

 ב־ האמריקאיים שילטונות־ההגירה
 אהרון כי למסקנה הגיעו מיאמי
 ממאסר שנמלט גניש, שלום

 בעיסקי־בנייה והעוסק בישראל,
 על שמסר בעובדות רימה במיאמי,

 רישיון־ וקיבל ביקש כאשר עצמו
 בקרוב אמריקאי. (גרין־קארד) עבודה
גירושו. על החלטה צפויה

 הגישה לא שמרינת־ישראל מכיוון
 שיוכל הרי גניש, לגבי בקשת־הסגרה

יגורש. שאליו היעד את לבחור
 גרין־קארד לקבל הצליח גניש

 בסיאול, אמריקאי קונסול באמצעות
 עבד זה כאשר קשרים קשר שעימו

 בישראל. ארצות־הברית בשגרירות
 לאף־בי-איי העבירו שילטונות־ההגירה

 להעמיד אם שיחליטו כדי התיק, את
 בניגוד שפעל הקונסול, את גם לדין

לחוק.

 ונישת □וזנח אמפיו
ישראל״ ״משקיעי

 אנד האמריקאית חברת־ההשקעות
 חברת רכישת את עתה בוחנת פ״ל

יש משקיעי האמריקאית ההשקעות
ראל.

 הפר בנק בשליטת נמצאת אמפ״ל
 מר. בשליטת ישראל ומשקיעי עלים,

 אנשי־ עם משא־ומתן מנהלת מר
 וידסח עינם עזריאל העסקים
 מוסכם בחברה. המתעניינים הראל,

החברה של הנכסים שווי כי הכל על

 של לתוספת כור דרישת היא הבעיה
 המוניטין תמורת דולר, מיליון שלושה

 המיועדים הקונים כי נראה החברה. של
זה. סכום לשלם מוכנים אינם

עינם איש־עסקים
משא־ומתן

 חלקה ותמורת דולר, מיליון 39.5 הוא
 שווי מלוא את ישלמו ,51* כור, של

דולר. מיליון 20כ־ היינו הנכסים,

הראל איש־עסקים
נמוך שער־סניות

 את להקטין נועדה לאמפ״ל המכירה
 הבעיה הפועלים. לבנק מר של חובה

 הם מניותיה ששערי היא אמפ״ל של
 דולר לשני מתחת עתה, מאוד נמוכים
 במניות, לכור לשלם תרצה ואם המניה,
 של גדולה כמות להנפיק תצטרך
 מערך־השליטה את שיזעזע דבר מניות,

בחברה.

 נרחבים שטחים בעל הוא גניש
 ובו גרול, כשוק המשמשים במיאמי,
 מפואר בית רכש באחרונה דוכנים.
 מתרועע הוא דולר. וחצי במיליון
 לוי, (״מימון״)שימעון עם במיאמי

 גם ואשר מישראל, נמלט הוא שאף
 רשות־ של חקירה מתנהלת עליו

במיאמי. ההגירה

גניש קבלן
לאף־בי־א״ הועבר התיק

ת צ ץ קבו בי ס ״ שתלטה ל  ה
באמרי! משחטות רשת על

 (שוקי) יהושע איש־העסקים
 מיפעל־ מבעלי לשעבר לייבוביץ,

 המקרקעין וחברת הזית עץ השמנים
הוא באמריקה. שנים מזה פעיל הדב,
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השפיע לא הבורסה משבר

ה בי־נ״־אף, הקרויה קבוצה הקים
 היתר בין שונים. בתחומים משקיעה

 ר בפרינסטון מיבנים כמה רכשה
סטנפורד.

 חתמה כי הקבוצה הודיעה באחרונה
 של המניות כל לרכישת הסכם על

 למיסחר־ הרשומה רינר־בל. חברת
 ניו־יורק. של בבורסה מעבר־לדלפק

 מיליון 17.5 של במחיר ירכשו המניות
דולר.

 שחיטה מיפעלי בעלת היא דינר־בל
 ל־ מוצריה את המספקת ועיבוד־בשר,

 האחרון מאזנה באמריקה. מדינות 26
 מיליון 283 של מכירות על מראה
דולר. אלף 900 של נקי ורווח דולר,

 כי ציינו לעיסקה הקרובים מקורות
 החברה את להפוך לייבוביץ בכוונת

 שערכו מרכושה, חלק לממש לפרטית,
בספרים. הרשום על בהרבה עולה

 לשנת החברה של הגלמי הרווח
 כך דולר, מיליון חמישה היה 1987

 בשנה המכניסה חברה רכש שלייבוביץ
 רכש לכך נוסף קנייתה. מסכום רבע

 מחצית זלמן אחיו עם לייבוביץ יהושע
 לחנויות־בשר הישראלית מהרשת

הבט.

 נהמות קשיים
 המילוות

האמריקאיים
 מתקשים באמריקה נציגי־ישראל

 לאפשר הסנאט החלטת בביצוע
 חובה את להמיר למרינת״ישראל

ברי לתובות ארצוודהברית לממשלת
לבנקים. יותר נמוכה בית

 שיבעה כיוס חייבת ישראל מדינת
 האמריקאית, לממשלה דולר מיליארד

 .12.5* של שנתית ריבית נושא והחוב
 בהרבה. נמוכה כיום הבנקאית הריבית

 בעל וולססון, זאב ידיד־ישראל
 בתחום פעיל רבים, נכסי־מקרקעין

 רבה השפעה ובעל החרדי, החינוך
 מערכוודבחירות, מימון בזכות בסנאט
 המאפשר חוק בסנאט להעביר הצליח

 לממשלה החובות את להמיר לישראל
למקים. לחומת האמריקאית

 ערים היו לא נציגי־האוצר אולם
 בי שקבעה בסנאט, ההחלטה לתוכן

 ל־ רק תערוב האמריקאית הממשלה
 לבנקים. הישראליים מהחומת 90*

 הממשלה בערבות חובות שעל בעוד
 תנאי־ריבית להשיג ניתן האמריקאית

 דורשים הבנקים הדי בלבד, 7.5* של
 בגלל החובות, כלל על גבוהה ריביות

 מדינת- שתיתן שהערמת טענתם
 ערבות היא מהחובות 10* על ישראל

שני. מסוג
 כיום חוששים האמריקאיים הבנקים

 מסוכנות, למדינות הלוואות מפני
 להם שגרמו הכבדים ההפסדים בגלל

 דולר מיליארד 200 בסך ההלוואות
השלישי. העולם למדינות

ם י ר ת ז נ ח
מבלא־עכו הבורח

ג חו ה יום־הולדתו בתל־אביב, ♦ נ
 חברת־ מנכ״ל תמיר, פלג של סס

 וחבר ופישח שיכון הממשלתית השיכון
 קרוב־ תמיר, תנועת־החרות. מרכז

 אב הוא ז׳בוטינסקי, זאב של מישפחה
 איש־ היה שבצעירותו בנות לארבע
 הבריטים, על־ידי נכלא, אשר האצ״ל,
 ממנו ונמלט בכלא־עכו, שנתיים למשך

 האצ״ל של הגדולה הפריצה בעת
 תמיר עלה בצה״ל זה. לכלא והלח״י
וב בחיל־האוויר אלוף־מישנה לדרגת

 מנכ״ל זה, אחר בזה היה, האזרחיים חייו
חברת־ מנכ״ל התאחדות־התעשיינים,

תמיר מנכ״ל
קחב־מישפחה

 התעשייה גדולי 11 של ההשקעות
 מנהל ולאחרונה דנות הישראלית,

באירופה. הבונדס
• • •

המחירים ער המפקח
חוג ה־ יום־הולרתו בניו־יורק, ♦ נ

 ניכ־ מילהאום ריצ׳ארד של 75
 ארצות־ של 37ה־ הנשיא שהיה מי סין,

 הנשיא ),1974־1969 (בשנים הברית
 ארצות־הברית של בהיסטוריה היחיד

 פרשת־ (בעיקבות מתפקידו שהתפטר
 משלושת ואחד ווטרגייט) של הציתות

 שעודם לשעבר ארצות־הברית נשיאי
 פורר ג׳ראלר האחרים: (השניים בחיים
קליפור יליד ניכסון, קארטח. וג׳ימי

 פקיד היה השכלתו, לפי מישפטן ניה,
המחי על לפיקוח ממשלתי(במישרד

 במילחמת־העולם. חיל־הים וקצין רים)
 והיה צעיר, בגיל לפוליטיקה נכנס הוא

 ולסגן־נשיא 33 בגיל לחבר־קונגרס
.39 בגיל אייזנהואר) רווייט (של

ממיכרה־הזהב הנשיא
ר ט פ  טאיי־ בירת בטאייפאי, ♦ נ

 צ׳אנג ,77 בגיל מהתקף־לב, וואן,
 המיז־ מרינת־האי נשיא קראי, צ׳ינג

 האחרונות. השנים בעשר רח־אסיאתית
 הראשון, האי נשיא של בנו הוא צ׳אנג

 שהיה מי צ׳ק, קאיי צ׳אנג הגנרליסמו
 לטאיי־ וברח היבשתית סין של שליטה

 על־ידי 1949ב־ משהובס השכנה, וואן
 התחנך צ׳אנג הסיניים. הקומוניסטים

 שיתף כאשר ,20ה־ בשנות במוסקווה
 עבד הקומוניסטים, עם פעולה אביו

 ומששב סיבירי, במיכרה־זהב בצעירותו
 למנהל־המילחמה אביו מינהו לארצו

 בשנות בסין שפשה בשוק־השחור
מילחמת־העולם.

הכפר מן המורה
ה ר ט פ  שבמדינת בפילדלפיה ♦ נ
 ,114 בגיל האמריקאית, פנסילבניה

הקשי לאשה שנחשבה נאם, פלורנם
 תעורת־לידה בעולם(על־פי ביותר שה

 ארצות־ תושבי 7000מ־ ואחת רשמית)
 מורה נאפ, מאה. לגיל מעל הברית
 לבית־אבות שעברה במיקצועה, כפרית

 את ייחסה בלבד, שנים ארבע לפני
 המישפחתייס לגנים ימיה אריכות
 בגיל נפטרו מאחיותיה שתיים הטובים:

.107 בגיל נפטרה שלישית ואחות מאה
2629 הזה העולם


