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להפ בקרוב צפויים מנהלי־חברות

 לדרך האישית אחריותם לגבי תעות
החברה. ניהול
 היא הרווחת ההשקפה בר, עד

 החברה את היטב ניהל שלא שמנהל,
 נזק לכל צפוי אינו הסתבכה, והיא

 לחברה. אישית ערב כן אם אלא אישי,
ללא החברות את לנהל יכלו מנהלים

גדיש מנב״ל־לשעבר
לעיתונאים כרטיסי־חינם

 אישית מהם יתבע מישהו שמא חשש
 מאוד בקרוב החברה. נזקי את לשלם

מהפכני. שיטי צפוי
 בפסק־דין הלכה נקבעה 1979ב־ עוד

 של בהרכב בית־המישפט־העליון, של
 קוסוי, אדוארד שופטים. חמישה

 ואלרן, פו־כטחננר בבנקים מנהל שהיה
 גדול סכום אישית לשלם וחוייב הורשע
כי מצא שבית־המישפס אחרי מאוד,

שהתמו לבנקים נזקים הביא ניהולו
טטו.

 ״מנהל בפסק־הדין: אז נכתב וכך
 ביודעו עיסקי, טעם ללא הפועל

 חובתו מפר בחברה, יפגעו שמעשיו
 ממשי חשד מתעורר כאשר כלפיה.

 ולטובת בתום־לב פועל הוא שאין
 פסק־דין להזימו.״ הנטל עליו החברה,

 מיש־ על־ידי כלל, בדרך פורש, זה
 המנהל עשה אם רק כאילו פטנים

 באחריות ישא הוא פליליים מעשים
אישית.
 יעקב עורך־הדין מנסה עתה

 פשיטות־רגל בשתי מפרק אמיתי,
 פסקי־דין לקבל ומעוף, שפל גדולות,

 כושל ניהול על החברות, מנהלי נגד
 יצחק לגבי החברה. לטובת שלא

 טוען מעוף, מנכ״ל שהיה גדיש,
 בתום־לב, שלא מעשים עשה כי אמיתי
 של האמיתי מצבה את ידע כאשר

 כרטיסי־ לחלק המשיך גדיש החברה.
 להשתיק כדי גדולות, בכמויות חינם

 בתוכנית ויצא בעיתונות, עליו ביקורת
 למנויים, כרטיסי־טיסה מכירת של

 לעמוד תוכל לא החברה כי ידע כאשר
בכך.

 שהיה פילובסקי, עוגי לגבי
 טוען מבעליה, ואחד קופל מנכ״ל
 ולפיו עימו, שנעשה ההסכם כי אמיתי

 חלק תמורת פל1בק חלקו את מכר
 שבית־ מעשה היה מרכושה, נכבד

 כהעדפת להגדירו יתבקש המישפט
 יש ולכן החברה, התמוטטות ערב נושים

 על היתר, בין מסתמך, הוא לבטלו.
 מנהל כי הקובעים אנגליים, פסקי־דין

 הסכם לפירוקה סמוך שעשה בחברה,
 בו, לעמוד יוכל שלא וידע ספקים עם

ביותר. גרועה תרמית ביצע
 טענות את בית־המישפט יאמץ אם

המ לכל חמור תקדים צפוי המפרק,
נהלים.

עיתונים
חדשי□

בהכנה. נמצאים חדשים יומונים שני
 להוציא מתכוונים זרים משקיעים

 אשר האנגלית, בשפה יומון לאור
 מדפיס הפוסט פוסט. בלחזלם יתחרה

 מיספר ועוד ליום, עותקים אלף 50כ־
 כוונת שלו. האמריקאית במהדורה כזה

 מקוראי- נתח לתפוס היא היחמים
 דפוס עם התקשרו כבר הם האנגלית.

וחברת־הפצה.
 אחרי־ ,בעברית ייצא השני היומון
 חדשות את להכות ומתכוון הצהריים,

 משה של התפטרותו כי נראה ונלובס.
 ונראה זה, בעיתון קשורה מהארץ ורדי

 יממנו אחרתות ביד־שת בעלי־מניות כי
אותו.

 ההתרחבות את למנוע היא הכוונה
גלובס. של המתוכננת

פיננסי, יומון כה עד היה נלנבס

גולן עיתונאי
החדשותי לחלק אחראי

 החליטו עתה בשעות־הערב. שנמכר
 24כ־ גודלו(כיום את להכפיל בעליו

 חדשות שייתן ליומון ולהפכו עמודים)
כדוגמת כלכלי, דגש עם כלליות,
ט״נזס. פיננש״ל
 לשעבר גולן, מתי נלקח כך לשם
 שיהיה הארץ, של האחראי העורך
של הכללי החדשותי לחלק אחראי
גלובס.

 תו־ שוש
הווילה מוכות

הע וינר שושנה אשת־העסקים
 בתל־ שלה הווילה את למכירה מידה

 תמורתה מבקשת היא ברמת־גן. בנימין
דולר. מיליון שני

 של לחיים חברתם היתה וינר
 בתקופה שיח, וחיים יפת ארנסט

 הבנק לאומי. בנק מנכ״ל יפת היה שבה
שיף. של עסקיו של העיקרי המממן היה

 נכנסו יפת של התפטרותו אחרי
אותו נטשה וינר לקשיים. שיף עיסקי

 בין הקשו מה
 הפסד■..הסנה״

למיפלגת־
העמדה?

 חברת בין המוזר ההסכם בגלל
 רותם, חברת (באמצעות הסנה
 חברת לבין שלה) חברת״בת שהיא

תפ דמברג, יעקג של אושיות
 מיליון חמישה לפחות הסנה סיד

דולר.
 בגלל שקמה הציבורית, הסערה

 מזכיר- את הבריחה אלה, הפסדים
 מגכ״ל את לפסי־ ההסתדרות

 חברת אבל גולץ. אלפרד הסגה,
 כדי דבר עושה אינה העובדים

 הללו, ההפסדים נגרמו למה לחקור
אמיתיים. הם והאם
 דננברג כי בחשבון להביא יש
 רבים, מיליונים להפסד גדם כבר

 שלו ירדניה חברת״הביטוח כאשר
התמוטטה.
 שואלים בענף־הביטוח גורמים

 את לעשות מלץ הסכים מדוע
 לזכור יש דננברג. עם שעשה החוזה

 גיזבר גם היה מלץ אלפרד בי
 כי לזכור גם יש מיפלגת־העבודה.

ד של במישפטו ס דוי ל  התגלה ב
 עם עיסקות לעשות תיכנו הוא כי

 סגן״שר- של בתיווכו הסנה, חברת
אי, עדי האוצר מור  ולתרום א
 בגין נכבדות תרומות למערך

אלה. עיסקות
 לא הסנה עם בלס של העיסקית

 עת. טרם נפילתו בגלל מומשו,
 מילא דננברג יעקב כי ייתכן האם
לשאנ הסיבה זו האם מקומן! את
הפ נוכח העובדים הברת של נות
הסנהי של המיליונים סדי

 הארץ, את עזב עצמו דננברג
 שם בדרוס-אפריקה, עתה ונמצא

 עם יחד בעיסקי-בנייה עוסק הוא
שות היו השניים גרניט. ישראל

 לקו מעבר בעיסקי״בנייה פים
בהתמוט רב כסף והפסידו הירוק,

גר שהקימו. חברות-הבנייה טות
 בעיסקי-ברזל לכן קודם היה ניט

התמוטטו. הם שאף ואלקטרוניקה,
 טוב במקום מועמד היה הוא

לכנסת. ד״ש ברשימת

 תחליף מאור
חתי את

 בתוכניתו בינו צדיק יצליח אם
מוע יושב־ראש חת, מאיר להחלפת

 מאור, בגליה בדל, של המנהלים צת
 חת ״להפוך האימרה מימוש בכך יהיה

לפשע'.
 למאור, טובה חייב צדיק אמנם,
 אבל יפת. של במקומו אותו שמינתה

 הבנקים, על המפקחת היתה מאור
 הסכמי- את למנוע צריכה שהיתה
 יפרוש חת אם בל״ל. בכירי של הפנסיה

 דינה מה ההסכמים, נגר לחם שלא מפני
לא הבנקים על כמפקחת אשר מאור של
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וינר אשת־עסקים
ללונדון עברה

 באחרונה אולם בניו־יורק, יפת לטובת
ללונדון. עברה והיא נפרדו,

 חצי שר ביזבוז
דולר מיליארד

 מזח־הפחם נחנך שבועות כמה לפני
בנמל־אשדוד. החדש

 באוניות באשדוד שיפורק הפחם,
 יועבר טון, אלף 60 של גודל ער קטנות,

באשק החדשה לתחנת־הכוח במסילה
 דולר. מיליון 48 עלה עצמו המזח לון.
 המסילה, המאגר, הוצאות עם יחד

 ולהטענה לפריקה הכפולה התשתית
 ההוצאות סך יהיה לרכבת, הפחם של

 138 הזו בפריקת־הפחם הקשורות
דולר. מיליון

 כי חישבה כבר החשמל חברת
 מארץ- פחם טונה להעברת הוצאותיה

 עד תשעה יהיו תחנת־הכוח עד המוצא
 המזח השוואה: לשם לטון. רולר 12

 והוצאות דולר, מיליון 85 עלה בחדרה
 אחד. דולר הן פחם טונה העברת
 עד בגודל אוניות לפרוק ניתן (בחדרה

 משמעותית המוזיל דבר טון, אלף 170
המיו ההוצאות ההובלה). הוצאות את

 לפחם החשמל חברח שתשלם תרות,
 בשנה, דולר מיליון 25 יהיו האשדודי,

 השנים 20ב־ דולר מיליארד חצי או
 כמובן, תגרום, זו תוספת הבאות.
תעריפי־החשמל. לייקור

 באשדוד, יקר מזח לבנות הוחלט
 הנמלים שרשות מפני בחדרה, ולא

 וחששה נמל־אשדוד, בהרחבת רצתה
 שאינם בחדרה, המזחים הגדלת שמא

 מכיוון מישקלה. את תקטין ברשותה,
 עודפי- יש רשות־הנמלים שבקופת
 מיליון 400 של בסדר־גורל כספים,

 הייבוא, על ממס־פריקה הנגבים דולר,
 חיים השר עליה, הממונה העדיף

 חשבון על ממלכתו הגדלת את קורפו,
החשמל. ייקור

המיזרח11
ניזוק לא
 חוייב המיזרח׳ שבנק הפיצויים

 לקוחות לשני לשלם בבית־המישפט
 לא בבורסה במפולת־המניות שנפגעו

 בחברות ביטוה יש לבנק בבנק. יפגעו
 נזק כל כנגד אותו המבטחות זרות,

 הביטוח עיסקית. משגיאה לבנק הנגרס
 מיליון 1.5 של הנזק את לבנק יכסה
 בעיר־ יפסיד לשלם(אם שחוייב דולר
 והביטוח פסק־הדין), על שיוגש עור,
 ששולמו קודמים תשלומים לבנק כיסה
 במפולת־הבור־ שנפגעו לקוחות בגין
סה.

מאור מפקדזת־לשעבר חת יו״ר
לפשע״ חת ״להפזך האימרה מישש

זה? בעניין כלום עשתה
 המפקחת מאור היתה כך על נוסף

 ן1צפ בנק התמוטט כאשר הבנקים על
 ישראל בנק נתן לא כה עד אמריקה.

 גנבו כיצד דין־וחשבון שום לציבור
 דולא־ מיליוני עשרות לחוטמו מתחת

 הפיקוח היה והיכן בכך, אשם מי רים,
הבנקים. על

 1 בנק על להשגיח אמורה היתה מאור
 1 לחברה־ אגב, שנמכר, אמריקה. צפון

 8 הראשון הבינלאומי הבנק של בת
מנהלו. היה שצדיק

—יטלפן או־טו־טו —י
 )16 מעשר (המשך

 קבלה, ללמד צריכים היו נכון. אינו תי,
שא להרבה תשובות נותן היה זה שכן
 יבואו אם היום, צעירים. ששואלים לות

 להם יאמרו אמונה, בבעיות ויתעמקו
 את וישאירו מהם, בגדול להתעסק לא

 מפולגים, הרבנים סתומות. השאלות
 מייצגים לא שטויות, על מתווכחים

שם־שמיים."
 להם נעשה הצטמררו? המאזינים

המיקלטים? את להכין התחילו קר?
 מציעה מה לאלטרנטיבה. ועכשיו

 את למנוע כדי לעשות גולדנר תחזית
הבלגן? כל

שומר־מיצוות, איש בגליל. חי הוא
 איש חרדי. שלא ובוודאי מדי אדוק לא

ש איש ניסיון־חיים, ומלא למוד־סבל
 לשאת הקדוש־ברוו״הוא על־ידי נבחר

משיח. של המעייף הג׳וב את כתפיו על
 מלובביץ הרבי הכריז שנה 38 לפני

 המשיח. כשיגיע רק לארץ יעלה שהוא
 דויד של מפיו הדוברים מומחי־הקבלה,

העל הסמכות את ברבי רואים גולדנר,
.במשו היום. החיה בענייני־קבלה, יונה
 (פנים פוקר־פייס הרבי שיחק חייו כל

 יורע איננו כאילו כלומר, חתומות).
ר והסתפק כוחות־הנסתר, על דבר  מ
וכיו׳ב. עקרות ריפוי כמו טות

 המשיח ביאת על הרבי יכריז ״בקרוב
השלי האירועים יתחילו אז זהותו. ועל

מהיר. בקצב לרוץ ליים
 כר ונחזור המשיח סביב נתאחד ״אם

 הקשה השלב את נעבור בתשובה, לנו
 אחרית־הי־ לעידן ונגיע בקלות, הזה

מים.
באידי מאמינים לא הקבלה ״מומחי

 אחרים רבנים חצרות הזאת. אולוגיה
 משיחי־ ,משלהם מיד,משיחים׳ ימליכו

 הפלגנות. את יגבירו שרק כמובן, שקר,
וב בצידקתם עדיין יאמינו החילוניים

צה״ל. של עוצמתו
 השניה, אחרי אחת ינחתו ״המכות

 מילחמות שאמרתי, כמו מתגבר, ובקצב
 לא אז גם אם אותנו. הסובבים כל עם

 של הנבואה תתגשם כולם, יתאחדו
 שליש רק יישאר שלפיה זכריה, ספר

 בגן־העדן, לצפות בחיים, מבני־עמנו
המבול.״ שאחרי

 צופה הוא במיוחד קשה גורל
יתגל לדבריו, פיגריהם, לשמאלנים.

הפילגטרופסברחובות. גלו
בשמיים

 ומודיע אחר מישהו קם שנה כל ^
 שונה במה ביאת־המשיח. על
גולדנר?

 החוגים שהם מייצג, שאני ״החוגים
 כל שנה. 2000 במשך שתקו האמיתיים,

 נבואות־שקר. היו הקודמות הנבואות
 בשנת יקרה שמשהו חזינו לא אנחנו

 הכללית ההיסטריה למרות תשמ״ד,
 לא שבתשמ׳ד שכמו ידענו אז. שקמה

 נצחק לא בתשמ״ח גם אחד, אף מת
 כמו ממש נוסחות, הכל מדי. יותר

 משהו שמבין מדען ואני מתמטיקה,
 וגי־ מיספרים של צירופים הכל בנושא.

מטריה."
 המילחמה לפני חודשיים עכשיו

 לא היא אם יקרה מה סוריה. עם הצפויה
תפרוץ?
תפרוץ!" היא כזה, דבר ״אין
 לבית, מבית מתרוצץ גולדנר דויד
 ■ אמונה חדור הוא מתווכח. שואל, מרצה,

 עושה לעצמו. שבחר הדרך בצידקת
 אותו ומתאים התנ״ך של מודרניזציה

הפיסיקה. לנוסחות
 זאב כיתבי הקורה. לכל הסבר לו יש

 מהפי־ ישיר, ממסר חלק היו ז׳בוטינסקי
 חיפה ליד העב״מים בשמיים. לנטרופ

 ישויות זרות, ישויות לקיום הוכחה היו
 ולכן מאור, גבוהה רמת־המוסר שבהן

 גבוהה טכנולוגית להתפתחות הגיעו הן
יותר. הרבה

שפ הכבד לחום הסבר יש בתהילים
 החום שבועות. כמה לפני הארץ את קד

הגדולה. האש מפני אזהרה הוא
 אליו מתייחסים אינם עדיין הדתיים

 לא ״אילו מאוד. ספקניים הם ברצינות,
 מד הייתי לובביץ, של שמו מוזכר היה
 ברגע טוב. יותר הרבה עצמי את כר

 לי מדביקים הרבי, של שמו שמוזכר
 חילר ואילו חב״דניק." של סטריאוטיפ

 הפגזת־ לפני חודשיים־שלושה ניים,
 עדיין תל־אביב, על הראשונה הגאזים

הכיפה. את חבשו לא
ג ח;■* ■!ה רז הנ\ולרז


