
תתגבר כך
על ״מר״

בעיית
הפיחות

 לכור גרם הלא־צפוי הפיחות
 מיליון 100 של תוספת״הפסדים

דולר.
 לא״צפויה מגיה על להתגבר כדי

 בין פגישה לכנס החברה ביקשה זו
וכור. הבנקים שר־האחנר,

 בתקופת אישר זה בהרכב פורום
 מיל״ 50 של הלוואה גיסים משה

 ומחיקת לכור, מהאוצר דולר יון
 מיליון 170 בשיעור לבנקים חובות
 הצעדים כי עתה רוצה כור שקל.
 שנת חשבון על עוד יבוצעו הללו
כן ,1988 הפיחות. נזקי את תאזן ו

 הפיחות יתרום השוטפת בשנה
 חלק המייצאת לכור, ניכר שיפור

לחו״ל. ממוצריה ניכר

פלדמן יורם

 מיוחד, שכר־טירחה לתשלום בקשה
 בן־ציוז יהושע של הנאמן שהגיש

 אוריאל עורן־־הדיו (בפשיטת־רגל),
 מצד עזה להתנגדות הביאה גורני,

מי אליהו עורר־הדין הנושים, אחד
רון.

קבי להליכי כצר להצטרף בבקשה
באח שהוגשה לנאמן, שכר־ביניים עת

 כי מירון קובע לבית־המישפט, רונה
 אלף 600כ־ כיום מצויים הנאמן בקופת

 כי מראה פשוט שחישוב בעוד שקלים,
 וחצי כמיליון שם להיות צריכים היו

למדד. הצמדה בסיס על שקל,
 את השקיע שהנאמן הוא שקרה מה
 במטבעות הנראה, כפי הקופה, כספי
 שכל למרות בצמודי־מדד, ולא זרים,

צמודי־מדד. הם הנושים של החובות

 הפירוק, מכספי מ־&׳סע יותר לעצמו
מירון. קובע

 המיוחדות הפעולות מירון, לדעת
 אינן הכספים את גורני מבקש שבגינן

 הן שכן מיוחד, תשלום כל מצדיקות
נאמן. של רגילה עבודה

 שש במשך כי מגלה ההתנגדות
 על לכפות כדי מירון, נלחם שנים

 מיליוני בשווי כספים לתבוע הנאמן
 בגין לנאמן המגיעים לירות־שטרלינג,

 בחברת־ בן־ציון של מניות מכירת
 עתה רק סנטיזל. האנגלית הביטוח
 לבית־המישפט לפנות הנאמן הסכים
זה. בנושא

 גיסו של בחברה במניות מדובר
 ויליאמם. נחום בן־ציון, של המנוח

כחלקו בן־צןון, בידי שהיו המניות שווי

 היתה היכן
מאור? אליה

 בנק־צפון־אמריקה וחיסול פירוק
 מ־ יותר כה עד למשלם־המיסים עלה

דולר. מיליון 80
להתמוט שגרמו שהמעשים מכיוון

 ומנהליו בעליו על־ידי נעשו הבנק טות
הור כבר חלקם לדין, עתה (העומדים

 עינה תחת עונשם) את ומרצים שעו
 המפקחת־על־הבנ־ של הפקוחה־כביכול

למשלם־ האין השאלה: נשאלת קים,

ברונו נגיד
פורסם טרם הדרח

מאור לשעבר מפקחת
אשם? ס׳

 ישראל בבנק מי לדעת הזכות הכספים
זו? לפשלה אחראי

 המ־ מינתה הבנק פירוק עם מייד
 מאור, גליה דאז, פקחת־על־הבנקים

 צפוף על מטעמה המפקח שהיה מי את
 תפי- כמנהל אבלם, זאב אמריקה,
ל נותנים כלומר: ופירוקו. סת־הבנק

אשם. מי לבדוק לפשלה אחראי
כנ ברונו מיכאל התמנה כאשר

 רואה־ על הטיל הוא ישראל בנק גיד
 הפיקוח נושא את לבדוק חיצוני חשבון

 פורסם טרם כה עד ישראל. בנק של
הדו״ח.

 כי בתגובה אמר ישראל בנק דובר
 כל גם אין וכי הסתיימה, לא הבדיקה

מימצאיה. את לפרסם חובה

טמיר אנושה
לגנגו יעבור

וא מאחר לכך, החוקי הבסיס שקיים
 פשי־ היא היחידה האלטרנטיבה חרת

 יכול שאינו עסק כל ופירוק טת־רגל
 בגלל גם ולוא בהתחייבויות, לעמוד
זמניים. קשיים

 כל* את כינסה זז ציאפטר חברת
 וקיבלה מיוחדת, לאסיפה המושב חברי

 תוך בשמם, לפעול מכולם יפוי־כוח
שצפוי. למה החברים הכנת

 הדדית ערבות דין כי טענה החברה
 פסקי־ כמה לפי אחרת. ערבות כל כדין
 חתמו שעליה ערבות בעבר, שניתנו דין
 תקפה, אינה לחתום האמורים כל לא

 כי לטעון שחתם מי כל יכול שכן
 האמורים כל בחתימת הותנתה חתימתו
 הופרו — בוצע לא ומשזה לחתום,

תנאי־הערבות.
 כי התברר אורות, מושב של במיקרה

 חברי־ כל חתמו לא רשלני טיפול בגלל
 הערבות טפסי על ובנות־זוגס המושב

 קיים זה מצב כי ספק אין ההדדית(אגב,
המושבים). בכל כמעט

פרקליטי־המו־ את הינחתה החברה
 תוקף אין כי בבית־המישפט לטעון שב

 כל שלא מכיוון ההררית, לערבות
 השופטת עליה. חתומים חברי־המושב

 הבנקים יצטרכו ועתה זו, טענה קיבלה
 על ורק בנפרד, יחידת־מושב כל לתבוע
ספציפית. שקיבלה החובות

 מנכ״ל לשעבר טמיר, אברשד!
 לקבוצת לייעץ יעבור מישרד־החוץ,

 ומשולם גנגר אריה של החברות
 מיפעלים בעלת היא הקבוצה ריקלים.

ומ ובארצות־הברית, בישראל כימיים
לסין. כניסה תכננת

מצד התננחת
ההצ פיגרה האחרונות שבשנים מכיוון

ל ההצמדה אחרי זרים למטבעות מדה
 כספי- נשחקו אחוזים, בעשרות מדד

הנאמנות.
 שקופת בלבד זו לא כי קובע מירון

 גורני הנאמן בניהול הפסידה הנאמן
 שכר־ עתה מבקש הוא מערכה, 60^

 למעשה — שקל אלף 580 של טירחה
הנאמנות! כספי כל

 מכס־ 5* רק כה עד שולמו לנושים
עתה מבקש הנאמן ואילו פי־הנאמנות,

הנושים אחד
אנג לירות מיליון 11 הוא בירושה,

 המפרק לקופת נלקחו הכספים ליות.
 מאחר ארץ־ישראל־בר־טניה, בנק של

 המניות, את שיעבר ויליאמס והמנוח
 לדעת הבנק. לטובת כערבות בשעתו,

 פוקע אישי שיעבוד מירון, עורך־הדין
 בפסק־דין נתמכת זו ודיעה מותו, עם

 זאת למרות בישראל. שניתן מחוזי
 מפרק נגד לפעול העת כל הנאמן מסרב
 בגין המניות תמורת את ולתבוע הבנק,

השיעבוד. פקיעת

מגניש דולר מיליון 14 יתבע אפל
תבי מכין אפל דויד איש־העסקים

 גניש, שלום שותפו־לשעבר, נגד עה
 תוגש התביעה דולר. מיליון 14 בסך

 אמנון עורך־הדין מישרד באמצעות
 משך גניש אפל, לדברי גולדנברג.

ידיעתו. וללא סמכות ללא אלה כספים
 בחברות־ שותפים היו וגניש אפל

עבור גדולים פרוייקטים שביצעו בנייה

ח׳ ן7קב ר ז טי
ר.במיאםי1ביק

 רבע לו שהילווה מיזרחי, צלאל
דולר. מיליון

במיאמי. באחרונה ביקר מיזרחי

ש טו
מ״דיאמנט״

 זרוע־הווידיאו מנהל פלדמן, יורם
 טראנס־חר־ חברת של ובתי־הקולנוע

 דיאמנט משה של לד־אנטרט״נמנט
הת על הודיע פארלואי, ואדוארד

ההתפט כי הגיב החברה נציג פטרותו.
פיטורין. הקדימה רות

 הדר״נראין מבעלי בעבר היה פלדמן
בג פרש הוא לדבריו, תל־אביב. בצפון

 הנהלת־ לבין בינו נאות חוסר־קשר לל
החברה.

למע החליפה דיאמנט של החברה
 בהוליווד, בהפקות־ענק קאנון את שה,

 שחקני־ עם סרטים הפקות על והודיעה
הופ דסטץ דאנאווי, כפיי צמרת

 נכשלו כה עד סרטיה כל ועוד. מן
בקופה.

שו אוכל  נ
 מלונדון

רמוסקווה
ה בעל-המיסעדה צובנר, מיכאל

 גול- בשכונת ד״נר אמריקן אול כשרה
כש מיסעדה פותח בלונדון, דרס־גרין

במוסקווה. רה
 מיסעדה לפתוח מזמן ביקש צובנר

הש כי נענה אולם במוסקווה, כשרה
 ברית־ יחסי ישתפרו כאשר תידון אלה

היח שיפור לאחר וישראל. המועצות
 הרוסי העיתונאי עם צובנר נפגש סים

 הבעיה, את שהסדיר לואים, ויקטור
הקרובים. בשבועות תיפתח והמיסעדה

 לחומת בינושות איו
ההתיישבות

 בסכום בהתיישבות, הנושים הבנקים
ביטחו נגד דולר, מיליארד שלושה של
 והקיבוצים, המושבים רמש של נות

 מחובות ניכר חלק להעביר יצטרכו
 לחובות רגילים חובות של ממעמד אלה

חסרי־ביטחונות.
 תקדימי, מפסק־דין כתוצאה ואת כל

 שט* רות המחוזית השופטת שנתנה
 למעשה קבעה שבו רנברג־אליעז,

 מושתתות שעליה ההדדית, הערבות כי
במר תקפה אינה הבנקים, ערבויות כל

המיקרים. בית
על־ שנתבע אורות במושב מדובר

חד את לפרוע אינח־־מושביזזדוזם ידי

גניש קבלן־נמלט
בארץ פקוחודמעצר

 נמלט גניש ושלוחותיו. מישרד־השיכון
הוצ ובארץ למיאמי, שנים שלוש לפני

הפ נושיו בין פקודות־מעצר. נגדו או
ב שלו, אחר שותף גם היה רטיים
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תיירי□ מושכי□ כך
 כך - לינות אלף 400ב־ שעברה בשנה ירד לישראל התיירים מיספר

לסטאטיסטיקה. המרכזית הלישכה הידיעה
 המחירים גם כי טפק איו אבל מרכזי, גורם מהווה ודאי האינתיפאדה

חשוב. גורם מהווים הירודה והתמורה הגבוהים
 של מדיניות־בת־היענה על השפעה בתפוסה לירידה אין כי נראה

 ללילה דולר 94 חודשים שלושה לפני שגבה למשל, שרונון, מלון המלונות.
 החדר. לאותו דולר 125ל־ המחיר את בדצמבר העלה ,15* בתוספת

בדיוק. שליש של תוספת

 ההדדית הערבות בגין האיגוד, בות
 הת־ עם חברי־המושב חתמו שעליה
מחו ההתיישבות חובות למושב. קבלם
לבנ החברים של ישירים לחובות לקים
 לבנק, שיתופי כגוף המושב חובות קים,

 על־ידי שהוקמו האירגונים וחובות
ארגוני־הקנייה. כמו המושבים,

 ברכושו ערב חבר־מושב כל כי ברור
 הילוו הבנקים בבנק. שלקח פרטי לחוב

 לאירגונים או מישפטי, כגוף למושבים,
המ ההדדית, הערבות בגלל שהקימו,

 חובות את לפרוע חבר־מושב כל חייבת
 חובות את וכן חברי־המושב, יתר כל

 לאיר־ בהם. שותף שהמושב האירגונים
 כגוף למושב או מישפטי כגוף גונים

 החברים, רכוש ורק רכוש, אין מישפטי
 ההררית, הערבות באמצעות הערבים
החובות. את להבטיח יכולים

 כיתר אורות, חברי נתבעו כאשר
חו את לפרוע בישראל, המושבים חברי
 עם התקשרו הם אירגון־המושבים, בות

שהתמח ")11 (״פרק 1 ז צ׳אפטר חברת
 יישום באמצעות לנתבעים בסיוע תה

 הקרוי האמריקאי, החוק של ישראלי
 פשיטת־הרגל. לפקודת 11 פרק שם

 בית־ה־ הגנת לנתבע מאפשר זה סעיף
להמ שיוכל כדי נושים, לפני מישפט

ב החובות את ולפרוע להתקיים שיך
 בית־ה־ מנסה בישראל ארוכה. פריסה

בלי דומים, מצבים לקבוע מישפט

וחשמל
ת ש ל מ א ב •ג בי ל

נעלמו להיכן
הנאמן? ■3כס




