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 לעצמה פתחה ורינה נפרדו, רונה
באמריקה. נפרדת סוכנות

 רומן דני של שאנה, אחרת, חברה
 בסמוך. היא גם מציגה קינן, ואלפס

 מסוג דברי־ספורט המייצר קסידי, דן
 חברת גם וכך קונים, מושך יוניסקס,

 ביריד המיוצגת חפר, רות של קריזה
נארא״בל. חברת על־ידי

 חברה מופיעה בדוכני־התכשיטים
עדי. אחת, ישראלית

שתי עוד יש יצרני־האופנה בין

כחב המופיעות ישראלים. של חברות
 ממיאמי ברקאי יעל אמריקאיות: רות

 חברה מקליפורניה. גרפינקל וורדה
 כה עד שעבדה ישראלים, של אחרת

 לניו־יורק, עתה והעוברת בלוס־אנג׳לס
 ודורון טלי של מנייק־פריס היא

 בטעם נשים באופנת המתמחה אלדר,
 דוגמה היא זו חברה ויפאני. צרפתי

 חסרי־ממון, מעצבים של להצלחה
 מכירות למחזור הגיעו שנתיים שתוך

דולר. מיליון מחצי יותר של

באמריקה היהודית המגבית
החוק על עוברת

 הסאנחדת היהזדית הסנבית וביניהם בנידיורק,- יהודיים אירגוניס של שורה
 ממשלודישראל במדעיות מודעת־תמיבה פידסמו דשראל, הק״סוז והקרן

הכבושים. בשטחים
 לעסוק ממיסים, פטור להם שיש שלא־לםטרות־רווד״ לאירגוגים אסור החוק לפי

החוק. של הפרה יש המודעה בפירסום פוליטית. בפעילות
 לסיפלגת־העבודה השייכים אירגונים חתומים המודעה על כי הוא המחר

 יהודיים אירגונים שני תנועודהחדות. אירגון בצר נענדח, כמו ולהסתדרות,
 על הם אף חתומים הכבושים, בשטחים המדיניות את גינו שמנהיגיהם גחלים,
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 הוא פנסט נירינרק של החדש הקונה

 בעיסקי־ העוסק יהודי קליקוב, פיטר
 מיליארד בחצי נאמד שהונו הבנייה,

דולר.
 לנשיאות באחרונה הצטרף קליקוב

 שהעיתון ומכאן בניו־יורק, הבונדס
 עוד אולי פרו־ישראלי, קו בעל יהיה
בעבר. מאשר יותר

 להדפיס להמשיך התחייב קליקוב
 הוא שנה. במשך לפחות העיתון את

 העותקים מיספר את יצמצם כי הודיע
 מיליון, חצי כיום שהוא המודפסים,

 כך העמודים, מיספר את ויקטין
 יהיה העיתון יותר. יבלטו שהמודעות

 ויהפוך קל, בידורי קו בעל יותר
עיתון־בוקר. במקום לעיתון־ערב

 איל־העיתונות הוא העיתון מוכר
 בחמש שהפסיד מורדוך, רופרט

 מיליון 150מ־ יותר בעליו שהוא השנים
דולר. מיליון 37ב־ נמכר העיתון דולר.

מורח־ד איל־עיתונות
דנלר מיליון 150 של הפסד

 המפסיד העיתון, כי מקווה קליקוב
 לשליש יירד ליום, דולר אלף 100 כיום

שנה. תוך ההפסדים
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 שתתכנס אירגון־הקבלנים, ועידת
 את האירגון לידי להחזיר תנסה בקרוב,

 מנכ״ל שהיה מי הבניה. בבנק השליטה
 רכש גזית, גיורא הפנעלים, בנק

 להזרים בהבטיחו הבנק, ממניות מחצית
 לבנק. דולר מיליון לפחות של פעילות

לא ההבטחה כי טוענים הקבלנים

 גזית כי טוענים גם הם בכלל. מולאה
 הבנק, מניות שערי להורדת מסייע

 שיותר כמה לעצמו לאסוף ברצותו
הוועידה. לקראת מניות

 העיסקה
 שר המוזוה
 ,,״אזווים

ם״,נון־עובו,ו.,ש
 בנו שבדינו ושימן אזנרים חברות
 בלב מיגדל־דירות רבה בהצלחה
 מבעל־הנכס, רכשו שנה לפני דיזנננף.
 למיגדל־ הזכויות את פילץ, א. חברת
 מ־ יותר של סכום תמורת שני, דירות

 באחרונה במזומנים. דולר מיליון 2.5
 בין מהסכם החברות שתי חוששות

תל־אביב. לעיריית פילץ
לב כי טוענת תל־אביב עיריית

מנחות
ישראלית

זעומה
ביוידהאופנה

 ניר בעולם, החשוב יריד־האופנה
 יצרנים אלפי מאכלס פרה* יורק

 מרכולתם את המציגים העולם, מרחבי
 הנוהרים הקניינים, אלפי מאות לפני
 לרכוש אמריקה, יבשת מכל לכאן

הבא. לאביב אופנה
 בעלת להיות המתיימרת ישראל,

 מיוצגת מפותחת, תעשיית־טכסטיל
 שני יצרנים. מחמישה פחות על־ידי כאן

 שנרשמו נוספים, ישראליים יצרנים
 הופיעו לא ומירזמנגו, נ׳נסיס ליריד,

 הזמנת את ביטל נינסיס ביום־הפתיחה.
 היה מירנמנגו של והדוכן שלו, המקום

לחלוטין. ריק
 המשתתפות הישראליות החברות

 קניינים ועשרות טובים, עסקים עושות
 הזמנות. ורושמים הסחורות על צובאים

 הזמרת־עורכת־ בבעלות דומאלנ, חברת
 שדות דויד ברונשטיין, טלי הרין
 הגדולה בהצלחה זוכה שניידר, ולו

ביותר.
 השייך מנ׳יק, של הדוכן עומד לידה
 סאן חברת בעלת צינרסקי, לרינה

 מכרה היא כה עד בישראל. ביץ׳ אה אוף
באח אולם תוצרתה, כל את לחמאל!
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גזית בנקאי
המנינת מחצית

טייטס״
 מירינדק פידסמה תל־אביב עיריית

 במדור-העסקים בפברואר 21ב־ ט״מס
 יזמי־בנייה מזמינה היא שבה מודעה

 ״מרבדהשלוס שמכונה במה להשתתף
 המיסחרי המרכז שהוא תל־אביב־׳, של

בישראל. הגדול והסישררי
 היא העירייה כי מוסרת המודעה

 מול הנמצא דונם, 33 של שטח נעלת
 לנתיבי־ פתח־תיקווה דרך נץ הקרייה,
 חניון כיום נמצא במקום איילון.

 תוכנית״בגיץ* לפי מחלקת־התברואה.
 חצי במקום ייבנו אושרה שטרם העיר,

 מסר אלף 100 מהם בנייד״ מסר מיליון
 עיריית למישרדים. והיתר מיסחריים,
 למשא־ומתן להיכנס מוכנה תל-אביב

מון זכרות מסירת על התמים עם מי  ו
 גבוהה ברמה שיהיו בתנאי והבנייה
 מבקשת העירייה סביר. בזמן רסתיימו

 אליה יפנו המעונייגים היזמים כי
שו  ועיסקיהם, עצמם של תיאור רג
היזם. של כספיים ודוחות קודם ניסיון

פילך קבלן  ז > י• '<^׳ו
גדולפיצד חרשת העירייה

 מכפי יותר גדול בשטח נבנה דיזנגוף
מפילץ. גדול פיצוי ודורשת שהותר,
 מוכנה תהיה העירייה כי נראה

 השני, במיגדל בזכויות־הבנייה לקצץ
 היא הצרה הפרשה. את לסיים ובכך

 החברות לשתי פילץ בין שבהסכם
 כפי יהיו שטחי־הבנייה כי נקבע

 שבו מצב צפוי כך תתיר. שהעירייה
 משלמים שהיו ממה יותר הרבה שילמו
המקוצץ. השטח תמורת

 בין מורות
 בונוביץ

לרובינשטיין
 הבונה זשות׳, חבינשט״ן חברת

 החליטה ג', ברמת־אביב דירות מאות
 כה עד שבנתה ברנוביץ, א.צ. שחברת

 בכך. תמשיך לא הפרוייקט, את
 דחקר, הבנייה לחברת נמסרה העבודה
במיכרז. שזכתה

 כלפי טענות רובינשטיין לחברת
 ונראה ברנזביץ, שביצעה איכות״הבנייה

בורר. להכרעת יימסרו הטענות כי
 חיל רואה אינה ברנוביץ חברת

במ באורלאנדו, שלה בעיסקי־הבנייה
 במקום ביקר באחרונה פלורידה. דינת
 עוזי באמריקה, הפועלים בנק נציג

 עמו ששהתה בתו, עם ורדי־זר
 דיסניי וולט של במרכז־השעשועים

במקום.
 העיקרי המממן הוא הפנעלים בנק

ברנוביץ. חברת של

 לעוד ניגשה ״תדיו־אך
אמריקאית חברה עם מיכרז

 יחד ניגשה, תדיראן שחברת לאחר
למיכרז דינמיק, לנראל הענק חברת עם
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ש שראל לרכו בי
 באמריקה, דראג־סטורס 1400 של רשת לה שיש ר״ט־א״ד, הענק חברת
 תרופות רוכשת החברה בישראל. מוצרים לרכוש התחילה גרום, אלכם בראשות

מכרסית. וסוכריות חחטה מיפעל של מיברשות וכן טבע. חברת של
 את להרחיב נכונותם ועל מהתוצרת, שביעות־רצונם על הודיעו החברה נציגי

בישראל. הרכישות
— 10 .......

לאס דולר ממיליארד יותר של בהיקף
 האמריקאי, לצבא מכשירי־קשר פקת
 עם נוסף למיכרז הצעה עתה מכינה היא

 מקורות לנראל. האלקטרוניקה חברת
המיכרז. הכנת את אישרו בתדיראן

לא חברה בעלת גם היא תדיראן
 ננמאס, בשם בניו־ג׳רסי לקטרוניקה

שו מערכות־אלקטרוניקה המייצרת
נות.

 לקבל יותר קל אמריקאית לחברה
 זרה. לחברה מאשר באמריקה עבודות

 החוק שלפי בכך טמון נוסף יתרון
 בכספי להשתמש ניתן האמריקאי

 חברות פעילות למימון הצבאי הסיוע
צבאי. בייצור העוסקות אמריקאיות,




