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1פ על הבשורה
גאון

ת5ה־ בקומה בי ב  בני נשמע כור ו
 מה הנה בעצמו. ובטוח אופטימי גאון

היום: שקיבל
 מסוף־מחשבים פיתחה טלרד חברת
 על־ירי עתה נרכש אשר משוכלל,

 אמויטקס ■ האמריקאית חברת־הענק
הצ בעיקבות מק־חנלד. רשת עבור
 ולנראל תדיראן של מכשיר־הקשר לחת

 אחרים, צבאות פנו כבר דיומיקס
 שתי במכשיר. הרוצים הקנדי, וביניהם
 הצעדים עם יחד אלה, דרך פריצות
 נושאים החי, בבשר חיתוך של הקשים

 ממה התרשמו הזרים הבנקים פרי.
 את הקטין לא מהם אחד ואף שנעשה,
האשראי.

 לחיסכון: האחרונים הצעדים בין
 עם המשותפת השמנים, יצוא חברת

 לקבלו- תהפוך ליבוביץ, מישפחת
ל יירד עובדיה ומיספר בלבד, מישנה

חברת  ישעיהו שהקים מרוט. סו.
 לעיתונות בהפקות לעסוק בדי גביש

 לחטיבת־האלקטרו־ עברה ולתיקשורת,
 זה כל הופסק. העצמאי וקיומה ניקה,
 אש חסין תנל, אליאנס, סגירת על נוסף

נר. יובל ומכירת
 מ־ נסגרו. סחר בכור סניפים חמישה

.100 נשארו סחר בכור עובדים 300
 אגדי־ חמישה בוטלו המרכזי בבניין

 וכל גביש), הגנרל (יצירת מטה
 אוחדו העצמאיות והאוגדות החטיבות

מצומצם. במטה
ארבעה. נותרו חברי־הנהלה 18מ־

 בלבד, המרכזי במנגנון אלה, צעדים
 המיפ־ סגירת דולר. מיליון 10 חסכו
 השנה יחסכו משאבות־כסף, שהיו עלים

 איש 4000 הפסד. דולר מיליון 150
בכור. השנה יעבדו פחות

 גם שהיו על־כך מצביע גאון
 הפרטי: בסקטור אדירים כישלונות
 ישראל מספנות אלסינט, סאיטקס,

ייגאל בני דניש, ביח־שמש, מנועי

 להפוך מנסה הליכוד אבל הורביץ.
פוליטי. לנושא כור את

 כור הפיכת תהיה גאון של התשובה
 לעומת להבראה, הדרך של לסמל

הפרטי. בסקטור הכישלונות
 1988ב־ באופק. כבר היא ההבראה

 בכל ההפסד בכור. הצמיחה תתחיל
 דולר, מיליון 90 על יעלה לא 1989

להרוויח. תתחיל כור 1990וב־
 חטיבת־ ההכנסות? יבואו מהיכן

 יפה, מרוויחה החשמל־והאלקטרוניקה
 בחטיבת־המ־ באמריקה. חזק ומוכרת

 בר־רצון אורי המנכ״ל עשה תכת
 מיפעלי־הצינורות - את והפך פלאות,

 רבות. שנות־הפסד אחרי למרוויחים,
 קבלניות, מעבודות תצא החטיבה
 לצריכה. מוצרי־בנייה לייצור ותעבור

 שמך למעט מרוויחה, חטיבת־המזון
 תרוויח. סחר־חוץ כור עץ־הזיח.

 וטמבור, טבע אגן. חטיבת־הכימיה,
 הפיתרון מפסיד. מכתשים מרוויחות.

 בעולם, מהגדולים זר, שותף בהכנסת
למוצרים. שווקים למציאת שיפעל

 חברת- רכישת תהיה לייצוא תנופה
 מוצרי־המזון למכירות באמריקה שיווק

הקיבוצית. התעשיה בשיתוף כור, של
 סולתם. היא בעייה־ללא־פיתרון

 מיליון 100 של במלאי מחזיק המיפעל
 המוצר קונה. ואין מרגמות, רולר

 עתה נמצא מתנייע, תותח החדש,
 אם רק לחו״ל יימכר הוא בניסויי־אש.

האמ לצבא המיכרז אותו. יקנה צה״ל
 בישראל, ימי־עבודה יתרום לא ריקאי

 באמריקה מיפעל הקמת מחייב הוא כי
המיכרז. לייצור
 לראות השנה, סוף עד ימתין גאון

 אם מחו״ל. הזמנות תקבל סולתם אם
 למיפעל, כלכלית תעסוקה תהיה לא

 הביא בו ההוצאות צימצום ייסגר. הוא
 דולר מיליון 47ל־ הפסדיו להקטנת

 בלבד מיליון 25ול־ ,1987 בשנת
השנה.

 תנסה ישראל משקיעי החברה־הבת
 בגיוסי שתעסוק פעילה, לחברה להפוך

 מרשות־ אישור לקבל ינסו כן הון.
לעשות כדי האמריקאית ניירות־הערך

גאון מנכ״ל
אופטימי

 אין כיום בעלי־עניין. עם עיסקות
 כור עם עסקים לעשות יכולה החברה

בעליה. שהם העובדים, חברת או
 אילוצים לולא כי לגאון ברור

 בעיקבות הולך סולתם היה פוליטיים
 את לשבור אי־אפשר אולם אליאנס.
 סולתם עם להמשיך יהיה וניתן הכלים,

חורשים. כמה עוד
 כי וסבור מצטער, הוא אליאנס על

 הבטחות אחרי שולל הלכו העובדים
או ששיכנע מהליכוד, שמאי יעקב

 את שירכוש פרטי קונה יש בי תם
 עמ־ הרישמי, כונס־הנכסים המיפעל.

 שמאי הצעות את שקיבל בלום, רם
 הצעתך ״אם כך: עליהן הגיב להבראה,

 במיכתבך, מוצעת שהיא כפי תתקבל
 בתחום הן כבדה אחריות תטיל היא

 בעלי־ על הפלילי בתחום והן האזרחי
בכור. המישרות

 אשר מרינת־ישראל, חוקי ״לפי
 מנהל־ על כמוני, לך ידועים בודאי
 שרות תוך אמון, מתוך לפעול חברה

 לא שמנהל העובדה ענייני־החברה.
 ביקש ולא אישי, אינטרס מתוך פעל

 כדי בה די אין עצמו, עבור הנאה
 מציע הינך במיכתבך במחילה. לזכותו

 מתוך מעשים יעשו כור מנהלי כי
 את הנוגדים אך חשובים, שיקולים

 הייתי שאלו, פי את אילו טובת־החברה.
 כאלה, מצעדים להימנע להם מייעץ

 עלולים הם להם, ■יסכימו אם שכן
 שאיני מרחיקת־לכת, באחריות לשאת

בה." לעמוד שיוכלו סבור

בקלקא חו □ ר ק׳ ס ה ו
מ.,עסיס״ נסוג

 החליט קלקא נחום איל־הבנייה
 ברמת־ עסיס בפרוייקט להשתתף שלא

גו•
 הנדרש הסכום לא כי אמר קלקא

 פגם אלא הרתיע, דולר) מיליון 8.5(
בתוכניות־הבנייה. יסודי

 צריר ברמת־גן עסיס מיפעל במקום
מר המאושרות, התוכניות לפי לבנות,

רירות. ומאות גדול מיסחרי כז
המתכננים שכחו קלקא, לדיברי ■

כפרוייקט יסודי פנם

רוזוב תעשיין
בעסקים קשיים

מהרחו לפרוייקט דרכי־גישה לכלול
 זאת לפתור ניסו עתה הסמוכים. בות

 מרחוב זמנית כניסה הכנסת על־ידי
 החדש הנתיב אולם סילבר, הלל אבא
 בהפק־ צורך ויהיה פרטי, בשטח עובר
 רבות, שנים האורך תהליך — עות

גדולות. בהוצאות והכרוך
 איש־ קבוצת רק במירוץ נותרה עתה
יו מקליפורניה, הישראלי העסקים

 זכריה וקבוצת שניידר חאי
 רובינשט״ן חברת עם יחד דרוקר,

 היא שניידר־דרוקר קבוצת ושוח:
 בישראל, דרוקר חברת־הבנייה בעלת
 בהקמת רובינשטיין עם שותפה והיא

ברמת־אביב. בתי־מגורים

 קשיים על הידיעות התגברות עם
 רוזוב גרשון של עסקיו בממלכת
 הבנקים החלו עוז) ניכור, (סברינה,
 רוזוב הביטחונות. את לבדוק המלווים

 העסקים. בכל דולר מיליון 50כ־ חייב
 יכסו לא הביטחונות כי ברור עתה כבר

* מהחובות. שליש
 ערבויות גם לו שיש היחידי הבנק
 לפיתוח הבנק הוא רחוב של אישיות

 רחוב של מקורביו אולם התעשיה.
 את מזמן העביר רוזוב כי לספר יודעים

לבניו. רכושו כל

גזית,
 ויטנו״ ,,בנק

ו״הסנה״
 נכנס וילן שגרשון לאחר קצר זמן

 של מועצת־המנהלים יו״ר לתפקיד
 אלפרד החברה מנכ״ל אליו בא הסנה,
ומי גזית גיורא כי וסיפר גולץ
 מציע הפועלים) בנק מנכ״ל שהיה

 באוסטריה, וינטר בנק עם מפתה עיסקה
 הסנה. של לביטוחי־המישנה בקשר'

 והעומדים הבנק לגבי בדיקה ערך וילן
 רשאי הוא כי לגולץ והודיע בראשו,
 הסנה אבל לווינה, חשבונו על לנסוע

 שהיה זה, בנק עם עסקים כל תעשה לא
 הסיבוביות בעיסקות מרכזית חולייה

גזית. בתקופת הפועלים בנק של

השובל
של

זלמן
לש לחבר־הכנסת שיחק לא המזל

 של שהסתבכותו שובל, זלמן עבר
 אותו הזיזה הורביץ ייגאל מנהיגו
 לכנסת. ברשימת־הליכוד בטוח ממקום

 כי טוענת ■ הכלכלית הרכילות אבל
היא לכנסת להחזירו לניסיון הסיבה

שובל לשעבר ח״ב
מאזני הפסד אין

 משח לבית (בנח אשתו שמישפחת
זאת. מעדיפה מאיר)

 חברת את שנים זה מנהל שובל
 הגדולה שהיא סי־אף־ס׳, המימון

 לייצוא, בנק את והחליפה בישראל,
 היא החברה מאיר. מישפחת של שהיה

 לוכסמבורגית), חברה (בבעלות פרטית
 משה בידי בה המוחלטת והשליטה

יש בעלי־מניות כמה יש אך מאיר.
 מישפחת נכסי כמו קטנים, ראלים
 אפריים ויורשי קרמרמן יוסף

 כל היה מועצת־המנהלים יו״ר גוזמן.
באח ורק וולפסון, אייזיל] השנים

מאיר. משה החליפו רונה
הח הפסידה בשוק, השמועות לפי

מח יותר של מימון בעיסקי השנה ברה
 הבאים: בעסקים דולר מיליון מישה
 וריננל־נח׳־ אורנן הארגזים, מרכז

שבסקי.
 כמה היו כי מכחיש אינו שובל
 גם לדבריו אך מוצלחות, לא עיסקות

 וחילקה בסוף, החברה הרוויחה השנה
 אחרי דיווידנד, 1351. שנה בכל כמו

 מסופקים לחובות שמרניות הפרשות
 מרכז לחובות לדבריו, וקרנות־הון.

 חובות טובים; ביטחונות יש הארגזים
 ריננל־נחימובסק׳ וחובות נגבו, אורגן
בחלקם. נגבו

 ואינה ,1970 מאז פעילה החברה
 אומר במשק, שקורה מה בפני מחוסנת

 הפסד הראתה לא החברה אולם שובל.
אחת. בשנה אף מאזני

 את ונוים7ו
 אובנת

״ו/וקוו■״
 בניין למכירה הוציא בית־המישפט

 שהיה ,138 בדיזנגוף קומות ארבע בן
 של מרקורי יצרני־האופנה בבעלות
 הנכסים מכירת את ביטון. או־מנד
 ברוכי רפי כונסי־הנכסים מבצעים
 ויהושע לאומי בנק מטעם שטיין

למימון. חברה בשן מטעם דיאמנט
 דולר ממיליון יותר חייבת מרקורי

 לקבל מקווים הבניין תמורת לנושיה.
דולר. מיליון מחצי יותר

16 -י-

גזבזתדים
ה ש דורות שלו

ל50ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג  יאן ש
ב הולנד שגריר ואן־רוייאן, חרמן

 לו הגישו שבה פרטית, במסיבה ישראל,
 כי המאשרות, תעודות 50 ידידים 50
 עצים 50 נטעו השגריר של שמו על

 ואך לישראל. הק״מוז הקרן ביערות
 שגריר: בן שגריר בן שגריר הוא רוייאן

האו לאירגון הולנד שגריר היה אביו
 הראשונות בשנותיו המאוחדות מות
 ערב בספרד הולנד שגריר היה וסבו

הראשונה. מילחמת־העולם

ש נשים חמ
 של 70ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 בימאי־הקולנוע ברגמן, אינגמר
 והתיאטרון ואלכסנדר) פאני בר, (חות׳

כו של בנו ברגמן, רב־היוקרה. השוודי
 צבר נשים, מחמש ילדים 11ל־ ואב מר

 כמעט שערוריות כמקים כותרות בעבר
 מבקר־תיאטרון חיכה פעם כפייתי:

 אחרת ובפעם לו, נראתה לא שביקורתו
 לעמוד יצטרך שלא ובלבד מארצו גלה

 הנהוגים הגבוהים בתשלומי־המיסיס
בשוודיה.

א אפריקאי ל כ ב
 של 70ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 בד־ השחורים מנהיג מנדלה, נלסון
 מאז שנים 26 זה הכלוא רום־אפריקה,

 קשר קשירת (על למאסר־עולם נדון
 הקונגרס ראש בהיותו המדינה) נגד

 דרום־ שילטונות האפריקאי. הלאום׳
 מישפ־ בני לכל היתר שנתנו אפריקה,

 ביום־ אביהם את לבקר מנדלה חת
רצו שעות שש במשך בכילאו הולדתו

 יוצאת־דופן מחווה זאת כי הודיעו פות,
 שלהם הביקורים שמיספר בהתחשב

 30 אמנם הם בכילאו מנדלה זכאי
 דקות 40ל־ מוגבל ביקור כל אך לשנה,
בלבד.

ס אלגייראי בפארי
 בית־ לנשיא בפאריס, ♦ נתמנה

 פייר צרפת, של העליון המישפט
 לאחרונה, עד שהיה, מי ),62( דריי
 לעירעו־ הצרפתי בית־המישפט נשיא
 התחיל אלג׳יריה, יליד יהודי דריי, רים.
 בארץ־הולדתו, כעורך־דין דרכו את

 ומשעבר בתוניסיה, כשופט המשיך
 אוליט־ בעיר לשופט היה לצרפת

צרפת, שבדרום־מיזרח פיאדות־החורף

• • • י<י!יבל
ר1 וח31תר ת11כ

ג חו  של ״ 90ה־ יום־הולרתו ♦ נ
 אמריקאי־ איל־נפט האמר, ארמנד

 מיליארד 20 של שנתי (מחזור יהודי
 ארצות), 57ב־ עובדים אלף 45 דולר,

 לראשי ובמיוחד לגדולי־עולם המקורב
 ולדימיר מימי עוד ברית־המועצות,

 ורוקח גינקולוג של בנו האמר, לנין.
 בארצות־הברית, (שהתנצר יוצא־רוסיה

 המיפלגה ממייסדי לאחד גם היה שבה
 רופא הוא האמריקאית), הקומוניסטית

 הגדול כספו את שעשה מקצועו, לפי
 לברית־ ייבא עת ,20ה־ בשנות הראשון

וחי תרופות מארצות־הברית המועצות
 עדיין האמר היום פרוות. תמורת טה

 מקדיש אך בוקר, בכל שעה חצי שוחה
 שלו לאוספי־האמנות מזמנו ניכר חלק

 מהם שכמה שלו, הצדקה ולמיפעלי
בארץ. גם האחרונות, בשנים הוקמו,

ת שאיו ומטוסים מ
 ידסן! ,91 בגיל בקיסריה, ♦ נפטר

 צרפתי תעשיין־מטוסים שידלובסקי,
 כמפר בארץ שנורע (טורבו־מכה),

 יצוא על הצרפתים שהטילו האמברגו
 ששת־ מילחמת שלאחר לישראל נשק

 בית־ ועי1ס מיפעל וכמייסד הימים
 היה פולין, יליד שידלובסקי, שמש.

 לזכותו השכלתו, לפי מהנדס־מכונות
 שבהן: המצאות(הראשונה 361 נזקפות

 בוכנה בעזרת המתהפך ארגז־משאית
המ תכולת את בכך ושופך הידראולית

המיועד). למקום מסודרת בצורה שאית
□ ה העול 2655 הז


