
מאיר ומרדכי משה האחים
עיסקיהם. הפרדת את באחרונה סיימו

 החברות עם נשאר מאיר משה
 הלפסנן־קלנר־ כמו השונות, הציבוריות

 קיבל מאיר ומרדכי הרכב, ובית מאיר
הנש הפרטיות, חברות־הנכסים את

 להשקשח. חברה מאיר על־ידי לטות
 מאיר מרדכי בידי שיישאר הרכוש
 ממיליון יותר של הכנסה לו מבטיח

לשנה. דולר

להיפר השנים כל חתר מאיר משה
 על בעיקר מרדכי, הבכור, מאחיו דות
 עם וקשריו העיסקיים כישלונותיו רקע

 בעשור בדדב. אורה אשת־החברה
 כל להזרים מאיר משה נאלץ האחרון

 למנוע כדי בחו״ל מעסקיו כספים העת
בישראל. בעיסקי־המישפחה פגיעה

 רבים כספים הרוויח מאיר משה
 בחוף- בעיקר באפריקה, בעיסקי־בנייה

שטחים מפתח הוא באחרונה השנהב.

בהרב אורה עם מאיר מרדכי
בשנה חלר ממיליון ינחר של הכנסה

על שמרה הסנה״
לקוחותיה סל

מאיר ובנימין משה מרדכי, האחים
יפה שלים אינם שלנם״ שסקי,מינדל את להחיות הניסיונות

 במדינת־פלורי־ אורלנדו, ליד גדולים
 זמן לפני על־ידו נקנו אלה שטחים דה.
 החלה דימני הלט חברת כאשר רב,

 מקום באורלנדו. דיסני־וורלד בהקמת
 הוא מאיר משה של הקבוע מגוריו

שווייץ.
ב הגדולה המישפחתית ההשקעה

תוצ הביאה לא בעיסקי־הבנייה ישראל
 הפרוייקט וגם משביעות־רצון, אות

 מינדל׳ הכנסת, מול בירושלים היוקרתי
 גם ונחשב רווחים, נושא אינו וולפסון,
תיכנונית. מבחינה ככישלון

המישפחה, של קבוצת־התעשייה

 לשליטה באחרונה עברה אלנמאיר,
 דויד מישפחת השותפים, של מוחלטת

 הנכס הקיוצה. חובות בגלל קלינגר,
נח שלום, סינדל המישפחה, של הבולט

 להחיותו הניסיונות וכל כדאי, כלא שב
יפה. עולים אינם

 חלקו את מזמן העביר מאיר מרדכי
 חברתו־לח־ לבניו. המישפחתי ברכוש

 מהחלוקה, תיהנה לא בהרב, אורה יים,
 הוכיחו מאיר מרדכי של שבניו מאחר

 נחשבת איננה כי מישפטית מבחינה
 אינם השניים שכן כידועה־בציבור,

משותפת. בדירה גרים

 את שאפפו והפגעים הסערות בתום
יכולים ,1988ב־ הסנה חברת־הביטוח

מהגרם
שליטת להפסקת
?,□וקטר אבינועם

 בעיסקי־הביטוח השליטה העברת
 מאבינועם טוקטלי מישפחת של

העס רבה. לתמיהה גרמה עוזי לאחיו
אבי על־ידי שנים במשך נוהלו קים

 פרופיל על שמר עוזי האח בעוד נועם,
נמוך.

 המישפ־ בעיסקי־הביטוח השליטה
ומ אבינועם בידי מחצית היתה חתיים
 נחלקו מניות־הרכוש עוזי. בידי חצית

 חלק וביניהם שווים, חלקים לשלושה
 נדב עורר־הדין לאו. דליה האחות
 ובמשך האחים, בין הקובע היה סהר

 אבינועם שליטת את העדיף השנים כל
בעסקים.
 שעשה פעולות עוזי תקף שנה לפני

 עורו־ לפני שהוצגו אחרי אבינועם.
 את להעביר החליט הוא סהר, הדין

 לאבינועם עוזי. לאח מניית־השליטה
בעסקים. דיעה כל כיום אין

טוקטלי אבינועם יםקסע־שאי
לאח עברה מנ״ת־השליטה
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 אד״ ריצ׳ארד כיום, החברה ראשי
 ומיכאל מועצת״המנהלים, יו״ר מון,

 עברו כי לעצמם לומר המנכ״ל, מילר,
 הפיר־ כל למרות נקודת־השפל. את

 1988 בסוף הודיעו השליליים, סומים
 המשך על הקבועים הלקוחות כל

בהסת קשורים אינם ורובם הקשר,
דרות.
 נשארו החברה של הסוכנים כל גם
עימה.

ש העובדים, מיספר צימצום המשך
 על 1988 במהלך מיספרם את העמיד

 ופיטורי בתחילתה, 1500 ,לעומת1100
החב את יהפכו ,1989 בשנת 200 עוד
 20* מכירת הבאה. בשנה לריווחית רה

 בעיית את פתרה ביטוח־החיים מתיקי
מיל 30 בהזרימה עצמי, בהון המחסור

 כמול מכירת לקופה. במזומן שקלים יון
 ננריטס, שחם דנתם, כמו חברות־בנות

 ההון במיבנה נוסף לשיפור גם תרמה
החברה. של

 חב־ כל חייבת תקנות־הביטוח, לפי
הש כנגד עצמי הון להחזיק רת־ביטוח

ש ההון על נוסף בחברה־הבת, קעתה
 החב־ מכירת בחברה־הבת. השקיעה

 וגם מזומנים הזרימה גם רות״הבנות
 מוקפא שהיה העצמי, ההון את שיחררה

אלה. חברות על הבעלות בגין
רכי כי כיום סבורה הסנה הנהלת

העיק הטעות היתה חברות־בנות שת
להפס כה עד שגרמה הסנה, של רית
 הפסדים שקל. מיליון 100כ־ של דים
 חגורת־השומן את למעשה חיסלו אלה
 עשרות במשך שהצטברה החברה, של

שנים.
 את עתה מקדישה החברה הנהלת

 החברה. של ההוצאות• לצימצום זמנה
 בסך תביעות שנה כל משלמת הסנה
 אחד אחוז צימצום שקל. מיליון 200

 לשמאים או למוסכים בהוצאות בלבד
 שני של חיסכון פירושו לנפגעים או

 ניתן כי סבורה וההנהלה שקל, מיליון
אחוזים. כמה בקלות לחסוך

הת מילר, הסנה, של החדש המנהל
 תעשייתיים, בביטוחים בעבר מחה

 בו, פעלה ולא כמעט שהסנה תחום
זה. ריווחי לענף להיכנס היא והכוונה

 הקים טבוסק■
 קון־השקשת

בווום־אפויקה
 שימעון הישראלי איש־העסקים

בלונ דרך־קבע המתגורר טבו־סקי,
 בדרום־אפרי־ להשקעות קרן הקים דון,
הממ הגורמים אישור את שקיבלה קה,

 טברסקי לונדון. של בסיטי לכתיים
 שהועלו מאז ולאנגליה לשווייץ עבר
ב בחו״ל כספים ניהל כי טענות נגדו

 זילבר־ ישראל של החברה אמצעות
 מיס־ ועימו ארצה, בבואו שנתפס ברג,
שהחזי רבים ישראלים החושפים מכים

בחו״ל. כספים קו
 תשואה למשקיעים מבטיחה הקרן

 מלווה היא לשנה. 25* של בדולארים
 שהוא דולר כל כנגד דולר למשקיע
 איגרות־חוב בכספים וקונה משקיע,

מתב הפעילות כל דרום־אפריקאיות.
שווייצי. בנק באמצעות צעת

נו הדרום־אפריקאיות איגרות־החוב
 יש הקנייה לצורכי לשנה. 17כ־* תנות

 הדרום־אפ־ לראנד ההשקעה את להמיר
ריקאי.

 ל־ שונה שער יצרה דרום־אפריקה
ות המיסחרי, ולראנד הפיננסי ראנד

משתנה. פער ביניהם יש מיד
 תוך האגרות ברכישת מתמחה הקרן

נוצ וכך השערים, בין ההבדלים ניצול
ניכרת. ריווחיות רת

 כדמי־ניהול, לעצמה, גובה הקרן
 גורמת שהיא הנקיים מהרווחים 20*

 הם ההשקעה של הסיכונים למשקיע.
 בשיעורים הראנד ירידת של האפשרות

 שיגרום דבר הדולר, כנגד לא־צפויים
הירי בזמן מכירה של במיקרה להפסד

דה.
 מבטיחה שהקרן הגבוהה התשואה

 מישראל, רבים משקיעים אליה הביאה
בדרום-אפרי־ מהשקעה נרתעים שלא
קה.

 ימשיך זנבו
 בעסקים

הונגריה עם
מי בנק של טועצת״המגהלים  לאו

 שלה, החדש ליושב׳ראש אישרה
ה בפעילותו להמשיד זגבר, משו■

ס פרטית  ישראל בין עטקים נייזו
להונגריה.

 בשותפות שגה לפני החל זנבר
פאן, קבוצת עם עיטקית הש סאי

 פדרמן יקותיאל למלונא♦ ייכת
 קוליץ. דויד של אלול ולחברת

 ביו עיטקות כמה יזמה הפעילות
 הסדרת שעיקרן לישראל, הונגריה
 בין עיסקות-הסחר של המימון

 נקבע ישראל מצד המדינות. שתי
מי בנק  ה- את שיממן כגורם לאו

עיסקות.
 גבה מרימים בנקאיים גורמים

האינ בין האפשרית הסתירה נוכח
 זנבר משה של הפרטיים טרסים
אן עם כשותף פ אי  בנק קשרי לבין ס
מי אן עם לאו פ אי בעליה. ועם ס

 מנהר,אדעד
בצירו נשאו

 גדי בציריך, על אל נציג שהיה מי
 לעיסקי־ ועבר תפקידו את סיים מור,

 כמה לפני הוחלף מור בציריך. תיירות
בדש. גידעון על־ידי חודשים
 לחברת־התיי־ כשותף הצטרף הוא

 מישרד גם לו שיש טנפ־טנרס, רות
בישראל.

יש לאיש־עסקים שייכת טנפ־טנרס
 השכרת־ עיסקי לו שיש לשעבר, ראלי
בישראל. רכב

דון1ה—
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 מבחינה חדשה, אמת בישרו הם
 שהפכה קיימת, שישראל פלסטינית:

 בעיית שפיתרון המציאות. מן חלק
 ־=- עם שלום מחייב הפלסטיני העם

 יקרים, כוחות בישראל שיש ישראל.
 עתיד לבניית טיבעיים בעלי־ברית

 דרך־הטרור. על הכלח שאבד משותף.
 המאבק תפקיד את להטיל שיש

 הכבר בשטחים ההמונים על לשיחרור
 כל את להנהיג אש״ף שעל שים.

האלה. התהליכים
קדי רצו וחבריהם חמאמי סרטאווי,

 איתנו עמדו הם עימנו. נפגשו הם מה.
 פנים של ים פני מול אחת, בימה על

 שילמו בסוף שינאה. מרוב מעוותות
בחייהם.
 חת־ הנכון, הזרע את זרעו הם אבל

 לפני העומד האתגר על הנכונה שובה
 נבט השנים במרוצת הפלסטיני. העם

פלסטי מיליוני של בליבם הזה הזרע
 בהתמודדות בקושי, לאט, קרה זה נים.

 לבין שהיא כפי המציאות בין מתמדת
המוס המקובלים, הישנים, המושגים

כמים.
הפו- באו התהליך, הבשיל כאשר

ם י נ ו ע הם ה
הוומאים עובים,
ומאים, ו הם

הים תוא 1 והים
 לכן קודם שתמכו מי ליטיקאים.
 בגלוי להגיד התחילו בסתר, בסרטאווי

 על ושמחו לו שהתנגדו מי שאמר. מה
בדרכו. עתה הולכים הריגתו,
 הולך קטנים, מרסיסיס חוץ

הנביאים. אחרי כולו העם
 כיום מתייחסים היו איך יודע אינני

ממ שהיו יתכן חי. אילו סרטאווי, אל
 יתכן אותו. ולשנוא להשמיץ שיכים

 סרטאווי נם. על אותו מעלים שהיו
 כפי התגובות. לשתי בז היה עצמו

ית־ שזה הוא העיקר לא־אחת: שאמר
 חשוב אינו אישית לנו שיקרה מה בצע. ■

כלל.

 ערבים. נשארים אינם ערבים ^
פלסטי נשארים אינם הפלסטינים 1 1

רוצה. היה ששמיר כפי נים,
 היהודים שמיר: מבחינת מזה, גרוע

 אינם הישראלים יהודים. נשארים אינם
ישראלים. נשארים

 או עיוור, להיות אדם צייד
 כדי בחוזקה, עיניו את לעצום

 כעת מתרחש מה לראות שלא
 כולו, עם־ישראל עינינו: לנגד

 עתה זז פלגיו, כל על כמעט
 ישרא־ סיתרון לעבר במהירות

לי־סלסטיני.
 תהליך ״ניבאתי״ כאשר שנים, לפני

 בפליאה. בי מסתכלים היו בחו״ל, זה
 ״אתה הפסוק: את ושוב שוב שמעתי

מיש אלינו שבא היחידי האופטימיסט
 הנה באים אנשי־השלום שאר כל ראל!

האופ את מבסס אתה מה על ובוכים.
הזאת?״ טימיות

 בלתי־משכנעת תשובה להם נתתי
 ההולכים אנשים יש אמרתי: מאוד.
 יוצרי־ סופרים. משוררים. בראש. תמיד

י את המבשרות הסנוניות הם תרבות. - 
הבאה. העונה

 כל במעט שנים, מזה והנה,
 כל כמעט בישראל, המשוררים

 יוצרי־הקולנוע, בל הסופרים,
הס אלה שלום. לקראת הולכים
הג הלהקה הראשונות. נוניות

אחריהן. תבוא דולה
 בכתפיים. משכו כל־כך. האמינו לא
 ללא־תקנה. אופטימיסט שאני חשבו

נאיבי.
לק עומד שזה ידעתי אבל

ולא נבואה, היתה לא זאת רות.
ה העולם 268ג הז


