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וחשמל ₪₪ אתח
לביב יגאל כזאת

 גוון יורם
קחסול הפך

 בניו־יורק מישטרת־ישראל נציג
קונסול. של מעמד קיבל

 גונו, יורם ניצב־מישנה הנציג,
 חודשים, כמה לפני לתפקידו התמנה
 שקיבל כספי, יהושע את והחליף

 במיש־ אגף־החקירות ראש תפקיד את
 בתפקיד וקודמיו כספי ישראל. סרת
 הכלכלית המישלחת במישרדי ישבו

 עם עבר גונן בילדיננ. סט״ט באמפ״ר
בשדרה הישראלית לקונסוליה מישרדו

גונן ניצב־מישנה
לקונסוליה עבר הנוישרד

 גדולה הזמנה
 שר.,וודמארט׳

ל״גלנויט״
 רשת־המכירות של בכירה מישלחת

 סיימה וולנוארט, באמריקה, הגדולה
 חברת נלנויט, במיפעלי מקיף ביקור

 של מלאכותיות מפרוות המוצרים
 הם החברה מיפעלי שפירא. אברהם

בדרום־קרוליינה.
 ישראל באמריקה, נלנזיט נשיא
 עם שעות כמה במשך נפגש מאיר,
 זו וולמארט. של הבכירה הנציגות

 בחמישה בנלנויט מוצרים השנה קנתה
 תכפיל כי ונראה בערך, דולר מיליון

.1989ב־ ההזמנות את
 לפני גלנויט את לנהל התחיל מאיר
ובני בשיווק שהתמחה אחרי שנתיים,

ובא באנגליה שונות בחברות הול
 קו־ייצור לחברה הכניס הוא מריקה.

 כיום שהפך מוגמרים, מוצרים של חדש
מעסי נלנויט העיקרי. למביא־ההכנסות

 חברה והיא עובדים, 400מ־ יותר קה
 לה שאין לחלוטין, עצמאית אמריקאית

ישראל. עם קשרים
 יצרני־ לחוג לחדור הצליחה החברה
כיסויי־ ומספקת בדטרויט, המכוניות

מכו לכל מלאכותיים וריפודים בד
—י—14 —-

 קונסול. של מעמד וקיבל השניה,
 ״בריגדיר־ חתום שעליה על־כן־, הודעה
באח נשלחה (כך!) גונן" יורם ג׳נראל

שונים. לנמענים רונה
 ציינו הכלכלית במישלחת מקורות

 נציגות להעתקת נוספת סיבה כי
 של אי־הנוחות היא ממקומה המישטרה

לפגי שבאו ישראליים, אנשי־עסקים
 הכלכלית, המישלחת במישרדי שות
 נציג של משגיחה לעין צפויים והיו

מישטרת־ישראל.

 לא גדיש
 ■ת״אב

בישראל
 ומנהל בעל שהיה מי גדיש, יצחק

 תחת הנמצאת נושף, חברת״התעופה
 בניו־ שנים מזה השוהה כונס־נכסים,

 שופטת ארצה. לחזור מתכוון אינו יורק
חנה בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט

גדיש חשוד
באמצעי־קיום חמיד׳ מחסור

 להתייצב גריש שעל הורתה אמור,
 כדי בבית־המישפט, בנובמבר 24ה־ עד

 כונס־הנכסים, האשמות על להשיב
בהיעדרו. פסק״דין נגדו יוצא אחרת

 הרישמי, כונס־הנכסים טען בדיון
בה חשוד גדיש כי חבשה, עזרא
 מכספי דולארים מיליון 10 עלמת
משף.

 רבה, בצניעות בניו־יורק חי גדיש
 באמצעי־קיום. תמידי ממחסור וסובל

מז מעבודות מחייתו את מוצא הוא
והתיירות. התעופה בתחום דמנות

 סוגי לכמה וכן פורר של ניות־היוקרה
 כמו מיטורס, דנראל של מכוניות

 על במיוחד גאה מאיר וקדילק. ביואיק
קשה. שהיא לדטרויט החדירה

מתח ממוצרי שונים מוצרי־נלעיט
 האחרים בעוד סרוג, מבד בהיותם ריה,
יותר. ירוד שטיבו ארוג, מבד הם

 המשא־ את עתה מסיימת החברה
 על דרקסל, חברת־הברוקרים עם ומתן

 לציבור, ממניותיה 25^ של הנפקה
דולר. מיליון 15כ־ של בסכום

מקסוול:
דיוקן

ביזנס־ האמריקאי הכלכלי השבועון
 כתבת־דיוקן באחרונה הקדיש ימ1

 לאיל־העיתונות למדי בלתי־אוהדת
ממ שליש שרכש מקסוול, רוברט

מעריב, ניות
 מקסוול, ״רוברט היא המאמר כותרת

 המטרות — המתוסכל עושה־העסקים
הת ישן, סקנדל בגלל מידיו חומקות

 מיסתוריים.״ וכספים שתלטנית נהגות
 הציע שבה עיסקה, מתארת הכתבה

בית־ עבור גבוה־במיוחד מחיר מקסוול

 ,כך תפורים הם אולם לחלוטין, חוקיים
 ללמוד יכול אינו הצד מן שהצופה

 על־ נעשות עיסקותיו כל הרבה. עליהם
(ליכ בוואדוץ הרשומה חברה ידי

 .שולט מי לגלות מסרב והוא טנשטיין),
הוואדוצית. בחברה
 של מוניטין לעצמו יצר גם הוא
 להיות תמיד החייב שתלטן, שליט

 באור־הזר־ ולעמוד האחרון הפוסק
 איתו לוקח הוא השבועון, לדברי קורים.

סירטי־הווידיאו, אישי. צלם מקום לכל

מקסוול איל־עיתונות
ישנה כלכלית שערוריה

 (שהוציאה מקמילן הנודע ההוצאה
 אורי של סיפרו את גם לאור בשעתו
 היה מקסוול ציתות). בלי ישראל אבנרי,

 אולם להצעה. תסכים שההוצאה בטוח
 שלו, למתחרה הצעתו את הדליפה זו

והצליח. יותר גבוה מחיר מיד שהציע
 בדרך־המלר נמצא ,65 בן מקסוול,

 עולמית, תיקשורתית אימפריה להקמת
 לפחות של מכירות 1990ב־ לה שיהיו

הו לו דרושה דולר. מיליארד חמישה
 העדיפה שנה לפני אך אמריקאית. צאה

 אחר צייד־חברות אחת חשובה הוצאה
 קודמות תוכניות גם נכשלו פניו. על

 המדען ההוצאות על להשתלט שלו
 סי. של חטיבת־העיתונות האמריקאי,

ודאבל־ד״. בי.אס
 מנהלים המרתיע במקסוול יש מה

 טרם השבועון, לדברי אמריקאיים?
 הזיכרונות את למחוק מקסוול הצליח

 שנה, 20 מלפני כלכלית פרשה של
 ממשלת־בריטניה אותו האשימה כאשר

 מתאים אינו כי וקבעה רווחים, בניפוח
 רק לא איבד אז ציבורית. חברה לנהל

 גם אלא פרנאמון, אז, שלו החברה את
 את פיצה הוא בפרלמנט. מושבו את

המ ניפוח על אותו שתבעה החברה,
 1984ב״ ן.10פתא את וקנה וחזר אזנים,

 מגדולי מיהר, דיילי היומון את קנה
בבריטניה. העיתונים
 שאלה גם קיימת השבועון, לדברי

הם עסקיו כל הכספיים. מקורותיו לגבי

 שמים ממלכתו, פירסום לשם שהוסרטו
 לנחש שקשה כך בלבד, עליו הדגש את

 פעם בכל איש. אלף 17 אצלו שעובדים
 נשמעת המירקע, על מופיעה כשדמותו

 למ־ שבאו עיתונאים מוסיקת־רקע.
 צעדו בבריסל שלו סיבת־עיתונאים

 היו שקירותיו ארוך, מיסדרון לאורך
מקסוול. של בתמונות־ענק מכוסים

 על מכה הנחית מקמילן אובדן
המד הוא אולם מקסוול. של תדמיתו

 הוא שם בבריטניה. ביותר הגדול פיס
 דולר מיליארד 1.5מ״ ביותר מוכר

לשנה.
 השני המדפיס הוא בארצות־הברית

חב לרכוש בעיקר אוהב הוא בגודלו.
 חברת אישית. לו שייכות שיהיו רות

ש11מקס  ,52̂״ לו יש שבה ות,1דחיק
 שתי לרכוש כדי דולר 571 שילמה
 אישית למקסוול שייכות שהיו חברות

 י לכן קודם גוייסו הכספים במלואן.
 הוצאות־ לרכישת שנועדה בהנפקה
הארקזרט־בר״ס. הספרים

 הפסיד מקסוול כי מגלה השבועון
 באוקטובר הבורסה במפולת קשות
 מתוחכם רישום על־ידי אולם ,1987

 ההפסדים את לטשטש הצליח במאזנים
וההפסד. הרווח בחשבון לכללם ולא

 כי מראה חברותיו של מאזני ניתוח
 החברות בבנקים. רבים כספים לווה הוא

 לבנקים, דולר מיליון 700 כיום חייבות
 כל את שיעבד הוא ההלוואות ונגד

בחברות. מניותיו זה ובכלל רכושו,

ניו־יורק בל״ל בצמות מתח
מי בנק נשיא  השליח עס מסתדר איני קיץ, ריצ׳ארד ניו־יורק, לאו

נוביק. דויד הקודם, והנשיא הישראלי
 של הסמכויות בביטול עבודתו המשך את היתנה קיין כי מסרו מקורות

נוביק,
 בהוצאות ולקצץ הבנק את לייעל כדי ביני, צדיק על־ידי הובא קיין

 נוביק סיטונאי. לבנק קימעונאי מבנק הפיכתו כדי תוך שלו, הגדולות
 חוסר-הבהירות לאומי. בנק של הפורש היו״ר חת, מאיר על־ידי נתמך
מי בנק של הצפויה ההנהלה לגבי  דרישותיו לגבי ההחלטות את מעכב לאו

קיין. של

ע\ז ר ב\ז
אדם דרכי

זכ*רתאמ״■מ
 לה קוראים העיתונים

 _ םזכירת־אם־י־לשעבר.
שם. חלפה רק 'הנובלת

מי ; לע ₪ מ
 הוותיקה מזכירתו אילן, למאירה

 ממש יש איש־אסני־ישואל(אנו״׳) של
העי האחרון. בזמן לא־נעימה הרגשה
 הסיפור את בהבלטה מפרסמים תונים

בס הנאשמת מימון, ברוריה אחת על
 אביב, יקיר משדרן-הרדיו כסף חיטת
 היא מימון שאותה כתוב מקום ובכל

 הזה (השלם לשעבר" אם- ״מזכירת
2643.(

 צילצלו בעיתונים הפירסום אחרי
 זו מי לדעת והתעניינו למאירה, רבים

לאם״׳. שלה הקשר ומה ברוריה,
 לעצמה לקרוא המעדיפה מימון,

 כמה במשך באס- עבדה מור", ״בארי
 אילי אז אותה קיבל לעבודה שבועות.

.* האיגוד. ממקימי גורליצקי,
גורליצקי: דימיוניים. סיסורים

 התחלנו רק שנים. תשע לפני היה ״זה
 קטן במישרד בערך, חברים 15 עם אז,
 — בארי היום. כמו לא אחד, חדר של

 את הציעה — אותה היכרתי הזה בשם
אותה. וקיבלנו עצמה,

 צורה בשום דמה, לא שלה ״התפקיד
 כיום. מזכירת־האיגוד לתפקיד ואופן,

 במכונת־כתיבה, קצת הדפיסה רק היא
 לי נדמה הכל. זה שיחות־טלפון, עשתה
 העבודה, עבור כסף קיבלה לא שהיא

סימלי. סכום רק אז כן, ואם
 כאן. האנשים עם הסתדרה לא ״היא

 זאת לומר אם התאימה, כל־כך לא היא
 דימיוניים, סיפורים לה היו בעדינות.
 עשתה שהיא לא עצמה. על מוגזמים,

 - אבל דבר, שום נגדה לי אין רע, משהו
ל יותר רצינית, במישהי רצינו אנחנו
,מז על בעיתונים כתבו כאשר עניין.
כמעט לסחיטה, בהקשר מ״׳׳ א כירת

אדר זו שברוריה, .חשבו
 היו בכלל. זו מי ידעתי לא נפלתי.
לי." להזכיר צריכים
 פרידמן ענת האמנים. כל עם

 *( היתה שנה, מזה באס- העובדת ),30(
 ״בהתחלה הזה. הסיפור בגלל במבוכה

מס היא אני,״ זו מימון שברוריה חשבו
 יודעים ולא לכאן שבאים ״אנשים פרת.

 אני. שזו חשבו עליי, הסתכלו שמי את
 חטטנית, איזו שאת שחושבים נעים לא

 מיספרי־ לקחת כדי לכאן שבאה
טלפון."

 חברת גם שהיא סבתא, אילן, מאירה
 סניף הוועד־למען־החייל, של הנהלה

 בבני־ לישכה נשיאת וגם תל־אביב,
נכ שנים ארבע ״לפני סיפרה: ברית,

 " לחטט והתחילה למישרד, מישהי נסה
אפ סליחה, אותה: שאלתי בקלסרים.

 לא את אמרה: והיא לך? לעזור שר
 הייתי אני כאן! לעשות מה לי תגידי

סיפו היו לי הראשונה! מזכירת־אמ״
 לא היא יש? לך גם האמנים. כל עם רים

 אחרת, מילה אלא ,סיפורים', אמרה
עדינה. פחות

 עם עניין כאן לי שיש ״ראיתי
 לה ואמרתי בסדר, לגמרי לא מישהי
 צעקה: שוב היא המישרד. את לעזוב

 קראתי לעשות! מה לי תגידי לא את
אמ דיזשף־סנטר. של לאנשי־הביטחון

אני אמרה: והיא אותה, תוציאו רתי:
2671 הזה העולם יי"317 הו?,כת

אילן מזכירה


