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אקספרס ״אמריקן

בז׳נבה צימר, סגךיו״ר עם ברגנר(משמאל), יו׳׳ר
׳מלחו את להעריך ידע יפת ארוסט

 אחת היא אקספרס אמריקן חברת
עס בעולם. הגדולות מקבוצות־המימון

 כרטיסי־האשראי על נוסף חובקים, קיה
 מיש־ של עולמית רשת גם הידועים,

 עשרות של מערכת וכן רדי־נסיעות,
 מדינת־הבית העולם. רחבי בכל בנקים

 אולם ארצות־הברית, היא החברה של
רח {כל משתרעים מעסקיה ניכר חלק

העולם. בי
 במשיכת הבכירות העמדות באחת
 ישראלי, ניצב הקבוצה של הבנקאית

 שהיה ברגנר, עמום חיל. בה העושה
 עבר לאומי, ובוק הפועלים בוק מראשי

ו אקספרס אמריקן לקבוצת 1984ב־
ב לו איפשרו שלא כפי שם מצליח

ישראל.
 הבכירים המנהלים על נמנה ברגנר

 הוא ותוארו אקספרס, אמריקן בבנק
 וויס־פרזידנט״(סגר אקזקוטיב .סיניור

בכיר). ביצועי נשיא
 רק בו יש כי מראה הבנק במאזן עיון
 ניצבים והם כזה, תואר בעלי שלושה
 לנשיא־ מתחת ישר העליון, בפיקוד
הבנק.

ב ברגנר של ללישכתו להגיע כדי
 בוול־סטריט אקספרס אמריקן בניין

 הטעון מסובך, מיבצע דרוש בניו־יורק
 מחסומי שלושה לפחות של במעבר

וזהות. ביקורות
הרא היתה עימו שקיימתי השיחה

 לעיתונאי האחרון בעשור שנתן שונה
ישראלי.

בתקו הפועלים, בבנק צמח ברגנר
 כראש ומונה לוינסון, יעקב של פתו

 בנק־הפועלים בארצות־הברית. הבנק
 ובנק באמריקה, הורגש ולא כמעט
ברגנר תחת שם. בעסקים שלט לאומי

ל ג נ י ז
תובע

■ במיאמ

 ניכרת, במידה הבנק פעילות גרלה
 שלוינסון עד למישרין, התנהל והכל

 עיסקי־הבנק ניהול את לנטוש החליט
 על לפיקוח לשנתיים, ולפרוש בישראל
לישראל. מחוץ העסקים

 יכו־ ובעל ספק ללא גאון לוינסון,
מתנג סבל לא יוצאת־דופן, לת־ניהול

 מלחך־פינ־ אינו ברגנר לדיעותיו. דים
ורבו. פרצו והחיכוכים ואומר־הן, כה

 אז יפת, לארנסט נודע המצב
 שידע לאום׳, בנק של החזק האיש

 על־פי ברגנר של יכולתו את להעריך
 לנהל לו הציע הוא בניו־יורק. עבודתו

 הפועלים. בנק במקום לאומי בנק את
בגי בכך ראה ולוינסון הסכים, בתגר

מע החלה השניים בין שלא־תסולח. דה
 שלובתה חיפוש־אשמות, של עזה רכה
 כתב ברגנר כאילו שמועות רקע על

 לוינסון של כוונתו על המצביע תזכיר
ה בנק בעיסקי השליטה את להעתיק
לק מישראל העובדים וחברת פועלים

 אחרי זה היה האמריקאית. אםפ־ל בוצת
שח לוינסון, לשילטון. הליכוד עלות

ה על אנשי״הליכוד מהשתלטות שש
 גם כי להבטיח רצה ועסקיה, הסתדרות

 לוועד־הפועל בבחירות רוב יקבלו אם
 העונד בחברת שליטה לקבל יוכלו לא

הקיבו התנועות בידי שתישאר דים,
והמושביות. ציות
 בניהול רבות שנים אחרי נ,984ב־
 לעסקים לעבור ברגנר החליט בדל,

 לחברת־ זוטר כשותף והצטרף פרטיים,
בינלאומית. סחר

 מעיסקות־ אחת נעשתה שנה באותה
ה קבוצת בעולם. הגדולות המימון
 מכרה ספרא אדמונד היהודי בנקאי

 אקספרס, לאמריקן רכושה כל את
 (ספרא החברה. ממניות 6* תמורת

 על בישראל. רבות בהשקעות קשור
 הטלוויזיונית הסידרה נעשתה אביו

 הילווה והוא ובניו, ספרא אדמונד מישל
 לרכישת הכספים את נאצר לז׳אק

 גוף במרכז הוא עתה הבינלאומי. הבנק
לאומי.) בנק את לרכוש הרוצה

 אמריקן קיבלה העיסקה במיסגרת
טר״ד בבנק השליטה את אקספרס

 שהיה בז׳נבה, ספרא של דבלופמנט
 וש־ בשווייץ, הגדולים הבנקים אחד

וב בארצות־ערב בפעילות הצטיין
 בינואר יפה. עלה לא השידוך אסיה.

 לאמריקן ספרא בין הקשר הותר נ 985
ב נשאר דבלופמנט טר״ד אקספרס.

 ספרא ועל אקספרס, אמריקן בעלות
 עד בשווייץ בנקאי עסק לפתוח נאסר
 חיפשה אקספרס אמריקן השנה. מרס

 הבנק בניהול ספרא לאדמונד מחליף
 לעמוס התפקיד את ומסרה בשווייץ,

 כ־ 1985 בפברואר מונה אשר ברגנר,
הנהלת־הבנק. יושב־ראש
 כמה לפני עד הבנק את ניהל ברגנר
פעי היקף הוכפל זו בתקופה חודשים.

 יותר. אף גדלה והריווחיות הבנק, לות
 מאזנו בשווייץ. הגדול הבנק הוא כיום
 פרנקים מיליארד 8.5 היה 1987 לסוף

 71 מ־ יותר הנקי והרווח שווייציים,
פרנק. מיליון

 משלו בנק ספרא פתח השנה במרס
 בנק, נשיננאל רפבליק בשם בז׳נבה,

 שני בין שלו. האמריקאי הבנק כשם
הל על עזה מילחמה החלה הבנקים
 לקוח אף כי מציין ברגנר אולם קוחות,

 בתקופת הבנק. את עזב לא אחד
 בציריך נציגות פתח הוא פעילותו
 בנק מנהל שהיה מי את בראשה והעמיד

 סימונסון. ולמר בציריך, הפנעלים
 על האחראי כמנהל מופיע במאזן־הבנק

 אפרים הירושלמי פרטיים לקוחות
ולדו. (״יכי״>

ברגנר הוצב חודשים כמה לפני

 שותף שבהם הבנקים, כל על כאחראי
 — לאמריקה מחוץ אקספרס אמריקן
 ממשיך הוא וכן — במספר שישה
בז׳נבה. דבלופמנט טר״ד נשיא להיות

 כמעט כנר פרשת ברגנר, של לדעתו
 באמריקה, בעסקים מורגשת ואינה
תי היא כיצד לראות ממתינים והכל
 פעל טרסאט בנקרס לדעתו, גמר.
 כספו את להבטיח הרוצה בנק ככל

מש אינם וצעדיו יותר, טובה בצורה
ה הבנקאית המערכת על פיעים

 כדי מתוחכמת די שהיא אמריקאית,
 ומדינת- קיימת שבנר ולדעת להבחין
 השתיים. בין קשר ואין קיימת, ישראל

 מיתר כנר את מבודדים האמריקאים
 אקספרס אמריקן גם בישראל. העסקים

 בכך. וימשיך ישראל, עם עסקים עושה
אמ מוסד שום על לברגנר ידוע לא

 בגלל מדיניותו את ששינה ריקאי
כור. פרשת

 את רודף לוינסון עם שהיה העימות
 את לומר מבקש והוא היום, עד ברגנר
 חי, יעקב היה עוד ״כל בפרשה. עמדתו

הס שלא חילוקי־דיעות עימו לי היו
 מהתמודדות נרתעתי ולא אותם, תרתי
 מהרגע הללו. חילוקי־הדיעות על עימו

 ההתמודדות זה. בכל טעם אין שנפטר,
 וברגע עניין, של לגופו היתה עימו
 מקום ראיתי לא נגמר. הנושא מותו
 ואני אישי, לעניץ זאת להפוך וטעם

ה את שיכתבו להיסטוריונים משאיר
 ׳ והחשבון הניתוח את ויעשו היסטוריה,

 !במיסגרת יעקב של תרומתו היתה מה
והמדינה.״ המשק

 מטוס מכירת על העמלה פרשת
נמשכת. זאירי

 מכר זאיר, תושב לוי, שי הישראלי
 ,737 בואינג מטוס אמריקאית לחברה
 המובטחת, העמלה את קיבל ומשלא

 משה עורכי־הדין באמצעות עיקל
 העיקול המטוס. את זינגל ואילנה

350 העמלה חשבון על קיבל והוא עזר,

זינגל פרקליט
רמש על צרעיקול

 היתרה לתשלום והתחייבות דולר אלף
 יצא נפרעה, לא משזו אלף. 130 בסך
 להשיג למיאמי, אלה בימים זינגל משה

האמ החברה רכוש על צו־עיקול
המטוס. את שרכשה ריקאית,

ר ם וי^חו כ סטי האופטומטרי
ם אח העינ״ פאי־ רו

ני בישראל רופאי־העיניים אירגון
 פקולטה הקמת נגד מילחמת־חורמה הל

 תל־ באוניברסיטת לאופטומטריסטיקה
אביב.

מ בלומנטל, מיכאל הפרופסור
 רופ־ בביטאון תקף אף האיגוד, ראשי

 בסך אמריקאית תרומה אי־העיניים
 להקמת שהושגה דולר, מיליון שני

 מהתרומה ״חלק וכדבריו הפקולטה,
הפרו־ של לסיור־לימודים הוצא כבר

לס הפרופסור
לימודים״ .סיור

האופטומט במוסדות לס יורם פסור
בארצות־הברית." ריסטים

 התרומה כי הוא פורסם שלא הסיפור
האמריקאי. אירגון־המיכללות של היא

מני נשיא
מסע־פיוסים

הקו הפנר, הפרופסור האירגון, נשיא
 התקפות על רגז התרומות, יעדי את בע

 התוכנית על בישראל רופאי־העיניים
 בכל תורם האירגון הפקולטה. להקמת

לרפואה לבית־הספר דולר מיליון שנה

בלומנטל הפרופסור
האשמות

 שהוא סכום תל־אביב, אוניברסיטת של
 הודיע הפנר בית־הספר. מתקציב שליש

 מ־ ימנע וכן התרומה, את יבטל כי
 תל־אביב באוניברסיטת פרופסורים

אמ במיכללות לשנת־שבתון לבוא
 אירגון התנהגות על כתגובה ריקאיות,

רופאי״העיניים.
 ומיש־ המרצים, את הביכו האיומים

 תל־ נשיא־אוניברסיטת בראשות לחת,
 למסע-פיוסים יצאה מני, משה אביב,

 החרם בוטל דבר של בסופו הפנר. עם
 הסכימו ורופאי־העיניים האמריקאי,

בתל־אביב. הפקולטה להקמת

 .■טאואר׳
 מטוס קונה

חמישי
ר התעופה חברת א או  קונה ט

 על מסף חמישי, ג׳מבו מסוס
לה. שיש המטוסים ארבעת

נח מוריס בבעלות החברה,
 שנים, חמש לפגי הוקמה תומי,

מ בטיסות אחד מטוס והפעילה
 החברה מחירי לניו־יורק. ישראל
הסדי החברות ממחירי נמוכים

 אל-על, במסעי נגסה והיא רות,
 מילחמת״חורמה גגדה המגהלת

 הפועלים סוכמ״נסיעות ומחרימה
אר. עם או ט

טי ארבע בקיץ מבצעת החברה
ת  טיסות, שתי ובחורף בשבוע, סו
 בחורף תל״אביב־ניו-יורק. בקו

 למיאמי, מניו-יורק החברה מטיסה
 מתל־ עימה לטסים מציעה והיא
 למיאמי ושוב הלוך טיסה אביב

 דולר. מ־ססג בפחות מניו-יורק
 זו בהצלחה, מצהלת גם החברה

 בשבוע טיסות ארבע השניה, השנה
 ולשטוקהולם, לקופנהגן מגיו-יורק

הישראלי. מהקו יותר ריווחי והקו
ב להשתמש מתכוננת החברה

 הפעילות להרחבת החמישי מטוס
 שמי- פתיחת לקראת באירופה,

 בשנה חופשיות לטיסות אירופה
לת אירופה סגורה כיום הקרובה.

מאפש מדינה וכל חופשית, חרות
 מונופול שלה לחברת-התעופה רת
ת על  נחתומי, ואליה. ממנה הטיסו

 סבור באל-על, בכיר מנהל לשעבר
 מפתה גורם מהווה הנמוך הדולר כי

 ולכן לאמריקה, לטוס לאירופים
הזה. בקו העסקים את מרחיב הוא

אונס משה
חקירה דוש

 דרש שר־הביטחון לתפקיד המועמד
 הדלפת על במערכת־הביטחון חקירה

 בצה״ל. שלו תיק־השרות־הצבאי תוכן
ה על שהסתמכו בליכוד, גורמים

ארנס מועמד
לצמיתות היגר כי נרשם

 ארנם משה כי ומצאו בדקו תיק,
 ,1950 בשנת לאמריקה מישראל היגר
 אולם צבאי, מיספר וקיבל שחוייל אחרי
 צבאי. משרות שוחרר ההגירה לרגל
לצמיתות. היגר כי נרשם בתיק

 את הרתיחה אלה פרטים הדלפת
 את למנוע מאמצים העושה ארנס,

פירסומם.

במיכרז זבו
לבשר

 5000 לייבוא הממשלתי במיכרז
 במחיר מבראזיל, קפוא בשר טון

 זכתה הטון, דולר 1920 של הנמוך
 שיב־ ועוד טון, 1$00ב- ארמורקור

כל טון 500 יביאו ייבואנים עה


