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אחי□ מילחמת

 מחברות־הב־ ברעביץ. א.צ. בחברת
 צפויה בארץ, החזקות נייה־והנכסים

החברה. מייסד צאצאי בין מילחמה

לאוסר קבלנית
הבנייה בחברת חלק בלי

 שחוו חתוו
 ביו״דוסקריי

וישואר
האמ חברת״הברוקרים ראשי
 דרקסל־בורנהם הגדולה ריקאית

מדינת״ישראל. על מאוד רוגזים
 להנפקת התוכנית את שיזמו הם

באמ המדינה של איגרות״חוב
 כדי דולר, מיליארד 3.5 בסך ריקה

 לא״נוחים, מילוות מוקדם לפדות
 ההנפקה את נתנה המדינה אולם

שירסון. שלהם, הגדול למתחרה
באמרי ביקר כאשר באחרונה,

מדי ויקטור מנכ״ל-האוצר קה
 פנוי זמן למצוא הצליח לא הוא נה,

לפגשם.
 רשות״ניירות־הערד כי העובדה,

 ממחלקות אחת נגד תביעה הגישה
 עדיין עיסקי־הבורסה, על החברה

 נשארה והיא אותה, חיסלה לא
בעולם. הגדולות אחת

 אמיסיה בעבר הנפיקה החברה
 קנון לחברת דולר מיליון 200כ־ של
לחב הנפקה וכן גולן, מנחם של
ותדיראן. כור רת

 דיווחה האמריקאית העיתונות
 על בהרחבה האחרונה השנה בחצי

העי ורק החברה, נגד התביעה
 זאת גילתה הישראלית תונות

 מפני אולי האחרונים, בשבועיים
 לכתבים הידיעה הגיעה עתה שרק

באמריקה. הישראליים

באח גילתה לאוסר, מרים בתו,
 מחמשת היחידי הצאצא היא כי רונה
 קיבלה שלא ברנוביץ של ובנותיו בניו
 קיבלה היא אולם בחברת־הבנייה. חלק
בחברת־הנכסים. ראוי חלק

 לה, המגיע את לקבל תבעה כאשר
 הצאצא שהיא לעובדה הסברים ודרשה
 בחברת־הבנייה, חלק קיבל שלא היחידי
 בחברת־ עבורתה את לעזוב נאלצה
 בר* אריה בידי הנשלטת הבנייה

 בן־ וגדליה הבכור, הבן נוביץ׳,
גיסו. ארי,

 אמיד, לאיש־עסקים נשואה לאופר
החג לפני נייר. ובייצור בייבוא העוסק

 על אלה בימים מתחרים באיטליה
 חמיאז, אלפא של הסוכנות קבלת

 וארנון רמי האחים בידי שהיתה
אילין.

 סיאט מכוניות של הסוכנות בעלי
 עם יחד דיסקונט קבוצת בישראל,

 מיכאל בסוכנות. רוצים דלק, חברת
 בה. רוצה מיפעלי־הטקסטיל, בעל לוי,
סוכ בעל גולדשטיין, אברהם וגם
 אין זאת לעומת בה. רוצה פיאט, נות

 הרומנית, המכוניות לסוכנות רב ביקוש
דלתא.

 מצב על פנימיים מיסמכים בדיקת
 השמנת כי מראים אילין האחים עיסקי

 באלפא ולא הרומניות, במכוניות היא
 בשנת צפויות התחזית, לפי חמיאו.
 אלפא מכוניות 750 של מכירות 89/88
 הרווח .1987ב־ 575 לעומת רוסיאז,
שקל. מיליון 1.4 הוא הצפוי הגולמי
 גולמי רווח שקל מיליון 1.7 עוד
לאלפא. מחלקי־חילוף צפויים
 דלתא מכוניות 4000 מכירת על
 שקל. מיליון 3.4 של גולמי רווח צפוי
 מחלקי־ גולמי רווח שקל כמיליון עוד

לדלתא. חילוף

ברנוביץ׳ קבלן
הבנייה בחברת השליט

 הדרכים בכל למאבק לצאת החליטה
 לה, המגיע את לקבל לפניה, העומדות
לדעתה.
בת פעילה גם היא לאופר מרים

 ביטאון את עורכת היא שונים. חומים
בפולי־ פעילה והיתה מרכז־הקבלנים

 7.5 הוא המאוחד הגולמי הרווח סך
הצ הכלליות ההוצאות שקל. מיליון
 לפני־ והרווח שקל, מיליון 5.5 הן פויות

שקל. מיליון 2 הוא מס
 חשוב אלמנט להוסיף יש להכנסות

 אשראי־ספקים נותנים הרומנים נוסף.
 לניצול הניתן ריבית, ללא יום, 180 של

 מכיוון ביטחונות. תמורת חוזר כהון
 כה לתקופה אשראי־ספקים נחוץ שלא

 להכנסות בכסף להשתמש ניתן ארוכה,
 מהתחייבות היא נוספת הכנסה גדולות.
מוצרים של לרכישת־גומלין הרומנים

 הרכישות מחצית בשווי ישראליים
מהם.

 6ב־ הנאמדים האחים, חובות מול
 קבוע רכוש לחברות יש דולר, מיליון

 מיליון 10.8 בשווי מיגרש שעיקרו
 כמעט החברה נכסי כי יוצא שקל.

חובותיה. את מכסים
 פוטנציאלים קונים שעשו בדיקות

 לצרות נקלעה היא כי העלו החברה של
 הביטחונות של נכונה לא חלוקה בגלל

ביט עודף היינו ההתחייבויות, מול
 בבנק חוסר מול מסויים בבנק חונות
אחר.

טיקה.

בסוכנויות? יזנה מ׳ איליו: האחים

אילין וארגון אמרים רמי,
חים1ח הכניס! והדנים הבשר

זכותו את מימש רא קיוש .,׳שדם״:
 למנוע נחיפה, בגית״המישפט קידש נתן שהגיש הבקשה בעיקגות

 שהיו ישרס של המציות את גזיצדהייט אברהם לקבוצת למכור מרסקו
 לרכוש יוכל צד כל החג: לפני להסכמה הצדדים שני נציגי הגיעו ברשותה,

צד. לבל 1.5־׳ל היינו חלקה, מחצית את מרסקו
 תוך דולר, מאות-אלפי כמה המניות, תמורת את להעביר היה קירש על
 כל את לרכוש גזונדהייס יוכל עתה זאת. עשה לא הוא אולם ימים, כמה
ישרס. על להשתלטות פתוחה ודרכו בישרס, רסקו של 3ה־־׳ל

 ,39כ־*״ עתה מחזיק וגזונדהייט ישרס, ממניות 377כ־־ החזיק קירש
 בהעברות בעיות לקירש כי נראה חלקם. את ורסקו מערד שרכש אחרי

הקבוע. ומגוריו עסקיו מקום מדרום־אפריקה, כספים

 נכשל □ודעי
בלונדון

 מודעי, יצחק הליברלים, מנהיג
 בתיקוות יצא הוא מאוכזב. מלונדון חזר

 לליכוד, איסוף־כספים למסע גדולות
 הבטחות קיבל כי הודיע שובו ועם

 בליכוד דולר. אלף 300 של לסכום
 הבטחות, רק הוא זה סכום גם כי טוענים

הבנק... בחשבון לראותו מחכים והם

הירקות מיוחמת
 תל־אביב בצפון אכסוחס קפה ליד
 חנות רבות שנים במשך קיימת היתה

 שהיו במחירים ופירות, ירקות שמכרה
השוק. ממחירי אחוזים במאות גבוהים

 חנות לידה נפתחה שבועיים לפני
 בעלי במחירי־השוק. המוכרת שניה,
 מחיריהם את לראווה מציגים החנות

 הסמוך, הסופרמרקט של המחירים ליד
מד וההבדלים יותר, הוותיקה והחנות
 בסופרמרקט עולה מלפפון קילו הימים:

 קילו שקל. 1 אצלם ואילו שקל, 5.7
 שקל, 4.12 בסופרמרקט עולה עגבניה

בסו ענבים אגורות. 80 אצלם ואילו
ל שקלים 4מ־ יותר עולים פרמרקט

שקלים. 2.6 אצלם קילו,
 מעלים הללו האדירים ההפרשים

 פערי־ על מפקח מי השאלה את מחדש
אחוזים? למאות המגיעים התיווך,

 כל את אחד בסל שמים היו אילו
 היתה לא וההתחייבויות, הביטחונות

 לנפילה הגורם לצרות. נקלעת החברה
 העסקים, של כושל ניהול כמובן, הוא,

עס על בני־אילין התפשטות ובעיקר
 כמו מכוניות, לייבוא נוסף רבים, קים

 מ־ ודגים בשר וייבוא בנייה קבלנות
בחב בבורסה פעילות או ארצות־שנות,

ואפתן. הראל רות
 הפסדים להם גרמו הבורסה עיסקי
 והדגים הבשר עסקי ואילו אדירים,

 רווחים הכניסו ס.י.ל.) חברת (באמצעות
 מיליון כשני הזרימו גם הבנים גדולים.

 אילין, אפריים האב מכספי דולר,
הצלחה. ללא אך החברה, עיסקי להצלת

מיל בעשרות כיום מוערך אפריים
 בעיסקי־האמנות בעיקר דולארים, יוני

באח ובלונדון. בבריסל מנהל שהוא
 נכדו של הברית־מילה בחגיגת רונה,

 הסב נתן אילץ) לרמי (בן החמישי
 וילה לרכישת דולר מיליון בסך המחאה

 אחד לכל נתן דומה וסכום הנולר, לרך
מנכדיו.

 ,,אזורם״:
ם חנה ו99ד

 מחברת פישלר יוסך של פרישתו
 קבוצת־ את לייצג עבר (הוא אזורי□

ה של מלוס־אנג׳לס הקבלנים נ  ד
 בחברה. קשה פוגעת וקםט> גולדריך

 החברה, בעיסקי החיה הרוח היה פישלר
 הגדולות העיסקות את לה שהביא והוא
ואזורי־חן. בת״ים של

 הרווחים כי היא החברה של הבעיה
 לביטוי יבואו אלו מעיסקות הגדולים

 צפויה אז ועד ,1990 של במאזן רק
 וכן רזים, מאזנים של תקופה לחברה

השוטף. בניהול רב מתח

 החוצפה
!1חזור שר

 רד דני העובדים, חברת מזכיר
לי ערב־החג בראיון הצהיר זוליו,
 שהיו האנשים כל כי אחרונות דיעות

 בונה סולל מר, לגבי ישירה באחריות
שנ הודה הוא במערכת. אינם והסנה
 עשינו ״לא מערכתית, שגיאה עשתה

 ייצוא הקטינו הם עשתה. שכלל מה
 אנחנו ואילו השקעות, ועצרו וייצור

 באיזורי־ להשקיע להמשיך החלטנו
 הערכנו שלא היא האמת פיתוח.

מהאחריות." תסתלק שהממשלה
 השבדים חברת את קיבל רוזוליו

 2.5 של עצמי הון עם וטוב, בריא במצב
ה בנק מלבד כיום, דולר. מיליארד

 המערכת כל שבדים, ושיכון פועלים
למיליארד. ירד העצמי וההון חולה,

 מועצת־המ־ יושב־ראש היה רוזוליו
 תפקיד על נוסף בונה, סולל של נהלים
 מנכ״ל עם ויחד העובדים, חברת מזכיר
 שהיה ומי רוטמן, שרגא בונה, סולל
 גזית, גיורא הפועלים, בנק יו״ר

בניגוד לוינסון. יעקב נגד פעלו
 הצפוי את לוינסון חזה לרוזוליו,

 על־ידי חיסולה וניסיון למשק־העובדים
 לבנות התחיל ולכן ממשלת־הליכוד,

 משענת שיהיה באמריקה, כספי מערך
הא וגזית רוטמן רוזוליו, ליום־סגריר.

בג אישית בשחיתות לוינסון את שימו
 המיש־ לחקירה וגרמו זה, מערך לל

נגדו. טרתית

בסקס: א״דס למניעת
בבתולה. השתמש

בטלפון: ציתות למניעת
.0)1641411111 במכשיר

ם אנו גם: מספקי
האזנות לגילוי שירות ★
שיחות להקלטת מבשיוים ★
אוטומטיות מזכירות ★
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