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 תנניק .,גונויט״
באמריקה החודש

 על־ידי הנשלטת (להיט. חברת
 תנפיק כרמל, שטיחי חברות קבוצת
 היא גלנויט באמריקה. אמיסיה החודש
באמ הגדולה שטיחי־המכוניות יצרנית
דולר, מיליון 40 השנתי מחזורה ריקה.

״מיציה״׳ ״צינורות;
- וו״ 11 ו״יפו

לוווח מהבסד

שפירא ח״ב
מההנפקה הון הזרמת

 היה 1987 לשנת שלה הנקי והרווח
מיליון. שמונה

 חברת־ההנ־ עם הסכם חתמה החברה
שתמ דרקסל־ברנה״ם, הידועה פקות

 של ממניות־ההון 2595־ לציבור כור
 התמורה דולר. מיליון 15 תמורת נלנויט

 הון להזרים לנלנויט תאפשר מההנפקה
 שפירא אברהם ח״ב של למיפעליו
 ממחסור־הנזילות ולהוציאם' בישראל,

בו. מצויים שהם
ישר משקיעי הלוואת על הכתיבה

 שיא את באחרונה שברה אלעיט אל
האנג בשפה החדש היומון הטימטום.

 כתבה הראשון בגליונו כתב ״שן,1 לית,
 וכולה וכור, שפירא עיסקי על מקיפה

 היתה לא שאילו הטענה על מבוססת
 יכלה אלעיט, מלווה ישראל משקיעי

 מיפעל את מחדש לפתוח זה בכסף
 החומר את קצת המכיר כל אליאנס.

 חברה־ היא ישראל משקיעי כי יודע
 ואסור האמריקאי, החוק לפי להשקעות

 עט עסק כל לעשות חמור באיסור לה
 בהם. הקשורים או שלה בעלי־מניות

מי לכך הסיבות אחת  מנסה גאון ש
 מחברה־ החברה מעמד את לשנות

 ניתן שכך היא רגילה לחברה להשקעות
 לטובת החברה בכספי להשתמש יהיה
ומיפעליה. כנר

 שהפסידו כנר, של מיפעלים שלושה
 מרוויחים. החלו השנים, כל במשך

 הסיזרח ציערנת פניציה, הם השלושה
מור. 1ויפ התיסן

 השיטה ביטול בגלל בא המהפך
 בייצור עסק מיפעל כל שבה הקודמת,

 של והרכישות המכירות ואילו בלבד,
 החברה־ על־ידי נעשו חומרי־הגלם

כור. האם,
י שעשה הראשונים הדברים אחד  מ
 לתת היה סר, כמנכ״ל כשמונה גאון,

 על השליטה בקונצרן'את מיפעל לכל
 של והקנייה המכירה הייצור, שלבי כל

וחומרי־הגלם. המוצרים
 נוח היה אם לדוגמה, לכן, קודם
 בקוטר צינור לייצר צינורות למיפעל
 או לבדוק מבלי זאת עשה מסויים,

 החדש המנהל צריך. השוק מה לדעת
 חוזי־ ביטל זמיר, יצחק צינורות, של

 והתחיל במחירי״הפסד, שהיו ייצוא
 המיפעל המקומי. לשוק רק לעבוד
 ומוצר קו־ייצור לשנות עתה מסוגל

 קודם. שבוע במקום שעות, 24 תוך
 ,204ל־ 512מ־ צומצם העובדים מיספר

 הדופק על כשידו כיום מוכר והמיפעל
השוק. של

המים־ חומרי־הגלם. ברכישות גם כך
ומתי. לקנות מה מחליט עצמו על

 במיפעלי־ גם נעשה דומה דבר
 הייצור את שהפסיקו פניציה, הזכוכית
 ביפו גם וכך מוצרי־בית, של הכושל

 הריוו־ פס על עלו אלה שלושת מור.
חודשים. שלושה מזה חיות

 תוננית אושוה
נאמן״ ״מיגדר■

 של לבניין־ערים המקומית הוועדה
 שכונת תוכניות את אישרה תל־אביב

 שבין בשטח ל', באיזור נאמן סיגדל׳
לקריית־החינוך. הקאנטרי־קלאב

סה עושה מההבור
ב״ישרס״? קירש

 גתן מדרום־אפריקה, שהמשקיע רסקו בעלי הסבימו שנמיים לפני
 בעלי-המגיות יתד ואילו ישרס, קבוצת של הניהול את יקבל קיריש,
 רסקו קבוצת של הבעלות מחצית בעל והינו היה קירש רסקו. עם יישארו

ולפתחה. לישרס הון להזרים הבטיח הוא כולה.
 והתמודדה דולר) מיליון 40( לבנקים החובות עם נשארה רסקו
 שורדת היא מתמדת. התייעלות תוך בבנייה, המשבר עם בהצלחה
 בבעלות גם זיכהו אלשייך ברוך של המוצלח הניהול היום. עד וקיימת
החברה. על חלקית

 מיליון 45מ־ יותר השווה חברת־נכסים שהיא לישרס, הזדים קירש
 מרדכי איש־העסקים עם כשותף נכנס הוא באחרונה מילים. בעיקר דולר,
בהרצליה. המרינה בפרוייקט זיסר

 307 קידש בשותפות, 40* מהווה שישרס הוא כה עד פורסם מו^שלא
 אחרים. לעסקים בביטחונות ישרס את מנצל קידש היינה .307־ וזיסר
 והיתר ,25.767־ היו רסקו בידי מישרס. 35.727ב״־ מחזיק אישית קירש

מפוזרים.
 הון לעומת דולר, מיליון 15 רק הוא כיום רסקו של השוק ששווי מכיוון

 מניות. לאסוף בריטי פיננסי גורם החל דולר, מיליון 30 של עצמי
 ישרס ממניות 9.17 רכש הוא אייזנברג שלמה סוכן־הבורסה באמצעות
רסקו. שבידי ישרס מניות את קנה וכן דולר, מיליון 1.1 של בהשקעה

 למכור מרסקו שימנע צו וביקש בחיפה לבית״המשפט פנה קירש נתן
משוויץ. גזונדהייט אברהם לקבוצת בישרס מניותיה את

 החברות על״ידי שהוחזקו ישרס, מניות את באחרונה רכשה הקבוצה
 תצליח לא אלה מניות בלי מהמניות. 67ב־ החזיקה רסקו ורסקו. ערד

, ישרס. על להשתלט הקבוצה

באוצר ימשיך ניסים
 שר־ בתפקיד רוצה גיסים משה

מוס כך — הבאה בממשלה גם האוצר
 כי טוענים הם הקרובים. חבריו רים

 למיקרה מדיניות גיבש שמיר יצחק
 אפשרות לליכוד יתנו שהבחירות

 בלא קטן, ברוב ממשלה להרכיב
 של לתקופה זאת יעדיף שמיר המערך.

 פחות יקבל שהמערך כדי חודשים, כמה
 בשלב לממשלה הצטרפותו תמורת

 מתנו־ המדינה" את ״להציל כדי שני,
וההתנחלויות. עת־התחיה
המע להצטרפות האמיתית הסיבה

והשלי משק־העובדים הצלת תהיה רך
הפועלי-ם. בנק על טה

 בין העתידה לשותפות איתות
 של במינויו היא למערך שמיר־ניסים
 כראש אמוראי עדי איש-המערך

הבחי אחרי מניות־הבנקים של ההסדר
 על מצביעים ניסים של מקורביו רות.

 וכי ביותר, ערמומי הוא שניסים כך
 מזכיר עם נפגש שהוא פעם בכל

מצ הוא קיסר, ישראל ההסתדרות,
כרצונו. אותו להוביל ליח

גיסים שר־אוצר
ביותר ערמומי

גאמן יזם
באמריקה כמו

מלא אגס־מים יוקם השטח במרכז
 ברמת־גן. בסאפארי האגם בגודל כותי

כדוגמת דירות־יוקרה, 340 ייבנו סביבו

 ב״ו טרנבורי־איילנד שכוגת־היוקרה
 בישראל. ביותר הגבוהה ברמה מייאמי,

בגען. גיסן הוא הארכיטקט
 מקומות־ שלושה יהיו דירה לכל
 שומר על־ידי תבוצע והחנייה חנייה,
מיוחד.

 קטן, מיני־מארקט גם יהיו בפרוייקט
ואור הדיירים את שתשרת ומיסעדה

חיהם.
 של ברוטו בשטח תהיה דירה כל

 מ׳׳ר, 25 של מירפסת כולל מ״ר, 165
 400 לדירה: משוער מחיר לים. הפונה

דולר. אלף
אב עורך־הדין הוא הפרוייקט יזם
גאמן. (״אייבי״ו רהם

 מייצג בישלו
ה אח לד גו
 קבו־ מראשי שהיה פישלר, יוסף

המשקי את מייצג אזורים, צת־הבנייה
 גולדריץ יונה מלוס־אנגילס עים

בפרוייקט למיכרז ניגשו הם וקמט.

 מול עיריית־תל־אביב, של ם1של מרכז
 רתית שכונה בונה כבר קסט הקרייה.

תל־ליטווינסקי. ליד
 המפד״ל נציג של בנו הוא פישלר
 כבעל־ ונחשב תל־אביב, בעיריית
 חברות־ ניהול בתחום מעולה מיקצוע
בנייה.

דנו און 30 מכסיו ־חנק״
 של הנמוכים המחירים בגלל ליום, דולר אלף 30 מפסידה דובק קבוצת

 אם חודשים, כמה תוך המיפעל לגרוסלחיסול עשוי זה הפסד הסיגריות.
הסיגריות. מחירי העלאת תאושר לא

 15מ־ פחות בבורסה כיום ושוויו חדש, לשפל ירדו המיפעל מניות
שנה. לפני דולר מיליון 40 לעומת דולר, מיליון

 בעיר עצמו!
 באוסטרליה

ובקנדה
 איש־ עצמון, ו״מנטה״) מנחם

מיקי של ממחנהו שעבר הע_סקים

 - ץ3 מומס
 האיטי נציג

בישראל
 הוא כץ מרקוס איש־העסקים

בישראל. האיטי של קונסול־הכבוד
שע ישראלי הוא כץ סוחר־הנשק

 בחלק שותף והוא במכסיקו, הון שה
הוא מוניטין. של מקבוצת־העיתונות

כץ סוחר־נשק
פוליטית ממעורבות התרחק

 ויהודה המר זבולון סיעת של תומך
התר באחרונה אך במפד״ל, בן־מאיר

בישראל. פוליטית ממעורבות חק

אייזנברג, שאול למחנה אלבין
 באיזור תוכניות־ההשקעה את ביטל

 פעיל מנטה ניו־יורק. במדינת פוקיפסי
 בקנדה אחד פרוייקטים, בשני עתה
באוסטרליה. ואחר

— ־דדויפוזד :אחזה־־—
)17 מעמוד (המשך

 בחיים היחידי הלא יהיה לא זה
אגור. איפה יודע לא אני שלנו.
אופ תפקיד תרצה אתה •

 מדינה תקום וכאשר אם רטיבי,
פלסטינית?

 רוצה אני זה. בשביל מדי זקן אני
 שהספריה מקווה אני ספרים. לכתוב

בחיפה. קיימת עדיין המישפחה של
ספרים? כתבת בבר •

פוליטיים. רובם ספרים, 17 כתבתי
הרא בגרעין היית אתה •
פת״ח? אירגון את שהקים שון

בכוויית. גרתי כבר אז נכון.
■ ■ ■

 הערבים על דעתך מה •
ג בתוך ישראל, בתוך שחיים
הירוק? הקו בולות

 אבל אזרחים, להיות רוצים הם
 בעלי־מזל, הם עדיין אבל אותם, דוחים

בגלות. ולא שם הם כי
שעזבת? מצטער אתה •
 היתה בחירה. לפי היה לא זה ולא. כן

 לא אבל שעזבתי, מצטער אני פאניקה.
 כי הזה, הצעד את שעשיתי אשם מרגיש

 אחרת דרך היתה לא ברירה, היתה לא
 או למות, אפשרויות: שתי רק היו —

לברוח.
 שעבר מה כל ולמרות •
היש את שונא לא אתה עליך

ראלים?
 היחידה הדרך זו כי לסלוח, גודלתי

 אני אותך, שונא הייתי אילו לחיות.
 היית לא את כי את, ולא סובל הייתי

 אני אבל אותך, שונא שאני מרגישה
שונא. שאני מרגיש הייתי
 שהישראלים חושב אתה •

הפלסטינים? את שונאים
 מי כל שונאים המערבים היהודים

 בתקופה גדלו הם כי מערבי, לא שהוא
 לא המיזרחים היהודים היטלר. של

 מאיתנו פוחדים הם אותנו, שונאים
הער לתרבות שייכים הם אבל אולי,
בית.
תו הרבה יש זאת ובכל •

פלס כלפי אלימות של פעות
 ה־ היהודים מצד דווקא טינים

מיזרחים.
 לובש כשאדם נכון. לא אותם הובילו

 את מחנכים כך לחשוב, לו אסור מדים
החיילים.

 ל• רוב יש בליכוד וגם •
מיזרחים.

 למיפלגת־ האופוזיציה היתה זו
 וכשהם המיזרחים. את שדחתה העבודה

 הם שוות, המיפלגות ששתי הבינו
 משלהם, מיפלגה צריכים שהם הבינו

 אמיתיות זכויות על לדבר צריכים הם
דמוקרטיה. ועל

)21 בעמוד (המשך
2663 הזה העולם


