
ו
פצצה■* מועמד־ —

 )29 ר1עם0 (המשך
השומ של צחוקם לקול ארן, (״זיאמה״ו

עים.
 מחדש. הכנסת התכנסה 8.20 בשעה
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ע בו ש  שלישי, ביום אחר־כך, ימים ^

 הצבאי שלישו ארגוב, נחמיה התאבד
בו־גוריון. של

 בבית־ מאושפז היה עדיין בן־גוריון
 נעתרו העיתונים כל עורכי החולים.
והס ועוזריו, בני״מישפחתו לבקשת

עי של מיוחדת מהדורה להדפיס כימו
 ההתאבדות. על הידיעה ללא תוניהם,

 בחדרו קיבל שבן־גוריון המהדורה זוהי
 את להעכיר שלא כדי בבית־החולים,

החלמתו. את ולעכב רוחו
 על בעדינות, לו, סיפרו למחרת רק
הת לוטה היום עד ארגוב. של מותו

מיסתורין. זו אבדות
ה לתא נלקח הוא לדוויה ובאשר

 בחקירתו במישטרת־ירושלים. מעצר
 לו אין כי ואמר לו המיוחס בפשע הודה
 הוא עצמו. על יגן הוא בעורך־דין. צורך

 בתחילה בערבות. ישויורר כי ביקש גם
 לשבת יכול ואינו חולה הוא כי טען

 והוא מאחר כי אמר אחר־כד במעצר.
 להכין עליו בעצמו, להתגונן מתכוון

 הנובע הלחץ ללא כראוי, ההגנה את
בבית־המעצר. מהישיבה

 אחר־כך, שבועיים נדחתה. בקשתו
 אולי האחרים, האסירים בהשפעת אולי

 לרבים האופייני עצמי שיכנוע מתוך
חף־מפשע. הוא כי טען מהאסירים,

 אמר אסון,״ מתוך אירע ״המיקרה
 הרימון של שהמנוף ״לאחר לחוקריו.
 ללא נדחפתי מרצונו, שלא השתחרר

 ברגע הרימון. את לזרוק שיקול־דעת
 גבוה אותו כיוונתי אותו שהטלתי

 אנשים היו לא שבה לנקודה ורחוק,
 שם, הרימון פגע אילו יתרה. בקירבה

לאנשים." נזק נגרם היה שלא ייתכן
 לשניים עצמו הישווה גם הוא
 לכך: שהתכוונו מבלי מוות שגרמו
 זוג למות שגרם תל־אביבי מהנדס
 בדירה רעיל בגז חיטוי בעת קשיש

 מטוסו עם שנחת המטוס וטייס סמוכה,
 בעת מעגן, בקיבוץ צפוף קהל בלב

).28.9.88 הזה טכס־אזכרה(השלם
 מבולבלים. להיות התחילו דבריו
 שלא נואש מאמץ שנים במשך ״עשיתי
 ״המעשה ועוד: אמר. הזה," ליום להגיע

התאמה." בלי הרימון מפעולת נבע

שר או
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ו1בי צדיק למה
פורש?

 בדל את לנהל התחייב בינו צדיק
 אחרי פורש הוא שנים. ארבע במשך

שנתיים.
 1988 שנת האחת, לכך. סיבות שתי

 בבנק. האחרונה הגדול הרווח שנת היא
ל ישראל. בנק בלחץ יורדת הריבית

שהע גדולים, בעייתיים חובות בנק
 על־ כה עד נדחתה לטור־ההפסד ברתם

 לקרן. וצירופה הריבית גילגול ידי
 להמשיך יהיה ניתן לא הקרובה בשנה
ההתיישבות. או אנד, למשל כך בכך.

 לריווחיות העיקריים הגורמים אחד
 של מכירת־החיסול היא השנה הנאה

 זה סוס צדיק. בינו שעשה הנכסים
 שלוו בניסיונות נכשל הבנק נגמר.

הפוע מבנק להוציא גדולות בהשקעות
 צבא־ אנשי כמו קבוצות־עובדים, לים

 הפועלים השוטרים. או בצה״ל הקבע
ו דומות, מפתות בהצעות מייד השיב
 שכירים של נשירה היתה לא כמעט

לבדל.
 הבינלאומי המיגזר לאומי, בבנק

 בינו, הבנק. במאזן מרכזי מקום ממלא
 מצא ישראלי, בנק כה עד שניהל
בינל בעיות עם להתמודד שעליו

 דובר (הוא השפה לקשיי פרט אומיות.
 ניסיונותיו כל וערבית), עברית רק

 המפקח נכשלו. בחו״ל בסניפים לשנות
 ישראל, בנק אינו באמריקה הבנקים על

 (גליה להסתדר ניתן אנשיו שעם
לדוגמה). מאור,

לר האפשרות היא השניה הסיבה
 יושוו כאשר בקרוב, אינוד בנק את כוש

 הבנקים. מניות של והזכויות התנאים
 איל־ההון עם להסכמה הגיע צדיק

רכישת על שדייל ברנארד הבריטי

£:־ז

הפסדים דוחה הריבית נילנול

 השחן, מלון את רכש שדיר אינוד. בנק
 נציגו באנגליה. לאומי מבנק 1091, וכן

 שהיה הרטל, יעקב הוא בישראל
בבדל.
 איגוד, בנק את לרכוש יצליח אם
ה בגודל בבנק לעסוק לחזור יוכל

ליכולתו. מתאים
 בנק מניות את לרכוש היא הכוונה

 לרכוש ואחר־כך )2096( באיגוד לאומי
 הממשלה מניות את איגוד בכספי
באיגוד.

 ינחש נאמן יגאל
מ״תדיואך בקרוב

 לבית־המישפט הועבר ישפטו ץץ
 פרקליט־המחוז, בירושלים. ^/המחוזי

 אינו מחוזי, שופט היום הדיה, עזרא
לפרטיו. המישפט את זוכר

 על״ידי שמונה אכולעפיה, יוסף גם
 של כסניגורו לשמש בית־המישפט

 דוויק עם ״קשרי דבר. זוכר אינו דוויק,
 אומר. הוא המישפט,״ אחרי מייד נותקו

 בוודאי ברחוב, היום אותו אראה ״אם
אותו." אזהה לא אף

 ג׳ 255 סעיף על־פי הורשע דוויק
 בעשיית הדן הפלילי, החוק לפקודת

חמורה. חבלה לבצע כוונה מתוך מעשה
 רמלה. בכלא ישב שנים 15 במשך

 היום שדהתחבודה, אז כרמלי, משה
 ד ובמרכז וירד מיפלגת־העבודה חבר

 כמה ברמלה ביקר המנן, כוח חולדות
 את שם ״פגשתי המיקרה. אחרי שנים

 אותי זיהה מיד ״הוא מספר. הוא דוויק,״
 כמה יושב כבר אני איתי. לשוחח וביקש
 אמור צודק. לא וזה לי, אמר שנים,

 אותי שישחררו ולבן־גוריון לגולדה
מכאן."

 דוויק השתחרר שנים 16 לפני
 הוא היום לנתניה. וחזר מבית־הסוהר

 העיר. בשיפולי קטנה, בדירה מתגורר
 בש־ כמלטש־יהלומים, עובד בבוקר

 כבודו השבת על חולם עות־הפנאי
כש מליאת־הכנסת אולם על האבוד,

 ביציע־המבקרים, לא שם, נמצא הוא
בממשלה. כשר או כחבר־כנסת אלא

להנהגה,״ להיכנס שאפתי ״תמיד
אע מה ״אולם בהתרגשות. אומר הוא
 לאמצעי־תע־ כסף שום לי ואין שה

 ואני קסטות, צריך וידיאו״ צריך מולה?
זה." את לארגן אצליח איך יודע לא

 יפרוש נאמן יגאל חדיראן מנכ״ל
בקרוב. מתפקידו

 כור להנהלת יימסר באוקטובר 16ב־
הכל־ צוות־הבדיקה של הדין־וחשבון

נאמן מנכ״ל־פורש
חמורים מיסצאים

 מאמריקה. דדדליטל ארתור כלי
 חמורים הדו״ח מימצאי שנודע, כפי

 של כושל ניהול על ומצביעים ביותר,
האחרונות. בשנים החברה

סף הם נאמן להחלפת המועמדים  יו
 מישרד־הבי־ מנכ״ל לשעבר מעיין,

 חברה־בת אלישרא, מנכ״ל וכיום טחון
נתי הוא שני מועמד תדיראן. של

אר אחרת, חברה־בת מנכ״ל שדוני,
פ.1א

 למרות נעשים בחדיראן השינויים
 על הכבדים המיפלגתיים הלחצים

 מכל להימנע גאון, בני כור, מנכ״ל
 עם וגמור מנוי הבחירות. לפני זעזוע
מה במנותק הקונצרן את לנהל גאון

הודיע באחרונה הפוליטיים. אירועים

גאון מנכ״ל
בלחצים עומד

2666 הזה העולם

סודן יועץ
בחו־ל חשבון

 כוכבים שלושה של ברמה שהוא המלון
 של כמו מחירים גובה היותר, לכל

 ליום דולר 110( במנה׳טן מלון־פאר
ליחיד).

מ

מלונאיפפושדו
מהבעלות 807־ כמעט

 בשנה המלון הרוויח התשקיף לפי
 כה העסק דולר. מיליון שישה שעברה

 חלק את גם רכש פפושדו שאלי טוב,
 של בעלים עתה והוא במלון, הקיבוצים

כמעט. 8096
 המלון, יוחזר שאם סבור פפושרו

 דולר. מיליון 50 סביב לקבל עליו
ש יקבע שמאי כל כי טוענים המצרים

 מיליון 20מ־ יותר שווה אינו המלון
ה הריב. יהיה ההפרש על דולר.

 אדמת־ בשם יצעקו כביכול, פטריוטים,
 להרים הוא תפקידם כאשר המולדת,

סונסטה. לבעלי הפיצויים גובה את
 מתחילים גרמנים משקיעים אגב,

 כוכבים חמישה בן מלון בבניית עתה
שאי ישראלית קרקע על סונסטה, ליד
 על־ ינוהל המלון במחלוקת. שנויה נה
 ללופטהנזה, השייכת פנטה, חברת ידי

 שנים, שלוש בעוד פתיחתו, כי וברור
לסונסטה. מכת־מוות תהיה

הצבועים
 ג׳ונסון, סמואל אמר הפטריוטיזם,

 נבל. כל של האחרון מיפלטו הוא
 על הבוכים יללות את שומע כשאני
זה. בפיתגם נזכר אני טאבה,

הראו בנסיבות הוקם סונסטה מלון
 כיצד ברור לא היום עד לחקירה. יות

 מזכירו שהיה פירן, אפריים שיכנע
 מנחם את ראש־הממשלה, של הצבאי
 את לבנות הנחיה בשמו והוציא בגין

 שטח זה כי האזהרות כל למרות המלון,
 של זה לסיוע קשר שום בלי אגב, מצרי.
 כבעל שנים כמה לפני פורן נתפס פורן

 מיליון מרבע יותר ובו בחו״ל, חשבון
 מעיסקות הכסף מקור כי ייתכן דולר.

שלו. הביטחוני הייעוץ
ב המלונות כדרך נבנה סונסטה

השקעת־בעלים. ללא כמעט ישראל,

 נישואו השנו ת7וו
השלם למדינות ביחס

 כאח־ פירסמה יו־בי־אס הגדול השווייצי הבנק של מחלקת״המוזקר
 לציריך. ביחס בעולם, שונות בערים השכר גובה של משווה שבלה רונה
 הוא השכר בעיר. שונים רובעים לפי מייצג מידגם נעשה עיר בכל
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ערים. 52 בין 28ה־ במקום היא תל״אביב

 זבלדוביץ, בשלחם. כור של לשותף
 שותפה להישאר כור בכוונת אין כי

 את להעביר בלצונו יעמוד אם בחברה,
 הזכייה כי מסתבר פריו. לבנו חלקו

 תביא לא האמריקאי במיכרז־המרגמות
ה לפי טובה. כל בישראל לסולת□
ב מיפעל להקים צריך יהיה תנאים,

 למקומיים. תעסוקה שיתן אמריקה,
 שלוש משך תקבל ישראל סולתם

תמלוגים. לשנה דולר מיליון 14 שנים
 בסוד מהפך באחרונה השלים גאון

 יחיאל באמריקה, הסניף מנכ״ל כור.
 פרטיים. לעסקים ופרש הודח פרומר,

 רובינשטיין, יוסי ממלא מקומו את
ישראל. משקיעי מנכ״ל

 לסולכור, גאון שהוציא בהנחיות
 בסחר לעסוק סניפי־החברה על נאסר

מלט, סיגריות, נשק, של בינלאומי

 מזון יהלומים, טקסטיל, קומודיטיס,
 העיקרי הגורם חריפים. ומשקאות טרי

הגבוהה. רמת־הסיכון הוא לאיסור
 בניהול עצמאות קיבלו הסניפים
 במקום ישהה מנהל וכל פעולותיהם,

 יקבלו העובדים שנים. ארבע לפחות
 ופעילות הסניף ריווחיות לפי תמריצים

עובד. כל
 37 יועסקו בחו״ל החברה בסניפי
 ב־ ,ייסגר באוסטריה הסניף ישראלים.

 מקומי, לאיש הסניף יימסר לוס־אנג׳לס
נפ הכרעה תהיה דרום־אפריקה ולגבי
ב גם וכך ייסגר, בצרפת הסניף רדת.

 ובטיי־ ובקמרון, במלאווי פיליפינים,
וואן.

 ייצוא סחדחוץ כור תבצע השנה
 896 של ירידה דולר, מיליון 173 של
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