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אוננה ששה ניצי
בלונדון

 ״פי־ המכונה ויטונסקי, איציק
 ביצרני־ הבולטים בין שהיה צי",

 לפני שנמלט ער בישראל האופנה
 כשלושה של חובות והשאיר שנתיים
 ב־ אופנה עתה עושה דולארים, מיליון
לונדון.
חוד כמה לפני ללונדון הגיע הוא

 בגרמניה. ממושכת שהות אחרי שים,
 לפני אולם אופנה, בייצור החל בלונדון

 מעוניין, אינו כי הבנק לו הודיע חודש
פעילותו. בהמשך

 לבנק חייב כבר שפיצי היא הצרה
 הוא עתה שטרלינג. אלף 200מ־ יותר

הר למיזרח מוצריו את לשווק מנסה
 האופנאית עם קשרי־עסק ויצר חוק,

 ב־ הפועלת ברגר, שרה הישראלית
הונג־קונג.
 ברגר, בלונדון נפגשו שעבר בשבוע

מיש עימו שיצאה קתי, וחברתו פיצי
 מישפחה. בישראל השאיר פיצי ראל.
 של חבר היה עסקיו התמוטטות לפני

 חנותה בפתיחת לה וסייע לוי, חווה
 בכיכר היתה עצמו לו בכיכר״המדינה.

גדולה. חנות

ר־קד־ם
אח מכר

11פברדה11

 חברת־ את מכר ריקלים משולם
דו מיליארד 1.5ב־ פברדה התמרוקים

 יונילבר. הענקית ההולנדית לחברה לר
 פרטי, באופן בחברה החזיק ריקליס

במח־ שנים כמה לפני אותה קנה והוא

ריקלים איש־עסקיס
דולר מיליארד 1.5

 תמרוקים מייצרת ׳ונילבר הסכום. צית
 שלה השיווק את לחזק ורצתה שונים,

 על זכויות לה שיש פבח׳ה, ברכישת
זו. בתעשייה מוכרים שמות

ויטונסקי איציק
בהימורים הפסדים

בהימו מהפסדים נובעת הסתבכותו
רים.

הסיבובית העיסקה
חל״אנד הסמשלה ביו

 אוטובוסים רכישת אגד עבור לממן ממשלת״ישראל הסכימו! שנה לפני
 כמה לו חייבת שהיא הממשלה את שיכגע שאגד אחרי זה היה חדשים.
שקלים. מיליוני עשרות

 ילך הכסף שמא מחשש אגד, לקופת כסף להזרים רעתה לא הממשלה
 נעשתה תיכנונים אחרי תגאי״השרות. לשיפור ולא החברים מצב לשיפור

הטן צ׳ייס הבנקים הבאה: העיסקה  75 הילוו בלונדון, שניהם ולאומי, מנ
 מרצדס, אוטובוסים 400 זה בכסף שרכשה לממשלת״ישראל, מרק מיליון
 על-ידי נפרעת טובים, בתנאים שניתנה ההלוואה, לאגד. אותם ומסרה

ממשלת־ישראל.

עם מקשר
מקסוול איל־עיתונותבוית־המועצות

 רוברט הבריטי איל־העיתונות
 במוסקווה שעבר בשבוע היה מקסוול

 על וחתם פיזאר, 00 עורך־רינו, עם
מיל 1.5 של בהיקף עיסקת־בארטר

 מקסוול הסובייטים. עם דולר יארד
 ולאחר במיתקפת־רכישות, עתה נמצא

 הוצאת על ההשתלטות את שהשלים
 אלה בימים קנה האמריקאית מקמילן

 חברת־ה־ של האמריקאי הסניף את
המתקרב בסכום קוק, תומאס נסיעות

רכישות מיחקפח

 דאן חברת מידי דולר, מיליון 700ל״
ברדסטריט. אוד

 ולסייע להשתתף הסכים מקסוול
שתת היהודיים, אילי־ההון לוועידת

 לתמיכה במארס 19ב״ בישראל כנס
בישראל.

רו הלורד גם יהיו הבאים בין
 אדגר סטיין, סיריל טשילד,

צ׳ין. וטרוור סרונסמן

המצות מילחמת
 עירעור דחה העליון בית־המישפט

 נגר דננברג וצסיה ישראל של
 ררלןש, ואליעזר שרה בני־מישפחתם,

לוולפים. המשולם השכר בשאלת
 בקבו־ בעלי־השליטה הם הצהרים

 מ־ שהיא ישראל, מצות צת־החברות
 בגלל במדינה. הגדולים מיפעלי־המזון

 זמני, מפרק לעסק מונה סיכסוכים
 מונה פלומין יחזקאל ורואה־החשבון

בית־המישפט. מטעם כמנהלו
 בני־המישפחה חתמו 1980 בנובמבר

 הזמני, המפרק כהונת בעת הסכם, על
 דננ־ למישפחת ״שכר״עבודה שכותרתו

ה בני־המישפחה שכר ועניינו ברג",
 השכר כי נקבע בהסכם בעסק. עובדים

 החליטה 1985ב־ למדד. צמוד יהיה
וב־ השכר, להקפאת חוק על הכנסת

 הגשת אחרי שכן ההסכם, על חל החוק
 תיקון הכנסת קיבלה לעליון העירעור ,

 ההסכם. על החל לחוק, רטרו־אקטיבי
 הזה במיקרה בך, השופט לדעת אולם

 אינם בעלי־העסק שהם בני־המישפחה
 החוק, במובן כעובדים, להיחשב יכולים

להס־ היתה ההסכם מטרת כי ברור שכן

 באמצעות דננברג, בני טענו זה עקבות
פילס  פלס, וערן כספי מיכה עורכי־הרין

 בני שכר הצמדת את מבטל שהחוק
וולף.

 עורך־הדין באמצעות טענו הללו
 חל החוק אין כי גולדנברג אמנון

מד על מדבר הוא באשר ההסכם, על
שונים. הים

עמ את קיבל המחוזי בית־המישפט
 חל לא חוק־ההקפאה כי וקבע וולף, דת
זה. הסכם על

הח את אישר העליון בית־המישפט
 מסיבות אך המחוזי, בית־המישפט לטת

כי קבע ך0 גסריאל השופט שונות.

כספי פרקליט
ההצמדה מבטל החוק

השקעות קרן הקים שט״שאודט
 הון בעלת קרן הקים האמריקאית, הבורסה מראשי שטיינהארדט, מיכאל

האמריקאית. בבורסה שתשקיע דולר, מיליארד 1.3 של
 של אגודת־הידידים יושב־ראש הוא בענייני־ישראל. פעיל שטיינהארדט

 חודשים תוך והרוויח השוק נגד קאנון במניות סחר עת והתפרסם ישראל, ן1סיא10
 הישראלי הוא שטיינהארדט של הקרובים מעוזריו אחד דולר. מיליון 35 אחדים

אביטיומקין.

גולדנברג פרקליט
 ההסכם על חל לא ק1הח

 בעלי־השליטה, בין היחסים את דיר
 לא ועובדים. מעבידים בין יחסים ולא

 הריאלי הערך בין פרופורציה גם היתה
 ששולמה, התמורה לבין העבודה של

עוב בבני־המישפחה לראות אין ולכן
דים.

זילברברג
ממתיו

לפסק־דין
 בציריך, הישראלי מנהל־הקרנות

 לפני שנתפס זילסרסרג, ישראל
 מיסמכים ועימו בישראל שנים כמה

 של שחור הון על לכאורה המראים
 ממשיך בשווייץ, ישראלים עשרות

בציריך. ישראלים של כספים לנהל
 זיל■ את לחייב ביקשה הפרקליטות

 הפיקוח תקנות על־סמך להעיד, ברברג
 הדרישה על עירער והוא זר, מטבע על

החי בישראל זר תושב שהוא בנימוק

זילסרברג מנהל־קרנות
הפסידו 1חוחי1לק

 היא העדות מסירת שבה בשווייץ,
 המחוזי בית־המישפט החוק. על עבירה

 פרקליטו, אולם עירעורו, את דחה
שנ לפני לעליון עירער ליבאי, דויד
 עדותו ללא החלטה. אין ועדיין תיים,

 כיתבי- להגיש ניתן לא זילברברג של
שנת במיסמכים המופיעים נגד אישום

פסו.
 קרויה זילברברג של חברת־הניהול

 בבית נמצאים ומישרדיה אעטראדקו,
 בעיירה לימן, האגם על מפואר בודד
 במאות עלו הבית מחירי ציריך. ליד

האחרונות. בשנים אחוזים
 לקוחותיו הפסידו שנים שלוש לפני

 מטבעות על בהמרו כשטעה רב, כסף
 שיפר מאז אולם הדולר, כנגד אחדים

מתלו אינם ולקחותיו ההפסדים את
ננים.

 בישראל מביקורים נמנע זילברברג
 קצין־ כי אמר בשיחה לפסק״הדין. עד

 סיפר זיגל, בנימין שעצרו, המישטרה
 שהגיע, מידע בעיקבות בא שמעצרו

לקוח. היה לא מוסר־המידע אולם
הפ כי סבורים מישפטיים מקורות

 את לדין בהעמידה שגתה, רקליטות
 על הפיקוח תקנות על־סמך זילברברג

 אילו לעשות מיטיבה והיתה המטבע,
 ואיטליה, צרפת ממשלות כמו פעלה
 לא־ חשבונות על מיסמכים סמך שעל

 ל־ פנו בשווייץ אזרחיהם על חוקיים
 שכפה בשווייץ, הפדרלי בית־המישפט

 החשבונות. את לחשוף הבנקים על
 דומה, בדרך הפרקליטות פנתה אילו

 נאלץ זילברברג היה מזמן כי ספק אין
הישראליים. החשבונות כל את לחשוף
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העם
בחרמון שלג

1
ברמת־ ירד השלג
 המתנחלים אך הגיל!

 מפני דווקא חששו
בדמשק. ההתחממות

 כדור־ התחממות על דיברו מדענים
 * ב• חור על דיברו חוזי־שחורות הארץ.

ה הפיכת לקוטב, מעל שיכבת־האוזון
 הצפת הקרח, המסת לחממה, עולם
בדי הסתפקו אחרים וארצות. ערים
 חום תקופות של מחזוריות על בורים
וקור.

 קיץ אחרי זכר. לכך היה לא בישראל
הש מאוד. קר חורף בא הרגיל, מן חם

 בארץ, רבים במקומות שלג ירד בוע
 סערות־שלגים התחוללו וברמת־הגולן

בשווייץ. כמו
 אולם הרעה״. תיפתח ״מצפון

חש ברמת־הגולן היהודיים המתנחלים
 מאשר הטבע של הקור מפני פחות שו

ובצדק. הפוליטית. ההתחממות מפני
י** קיב־ הרעה" תיפתח ״מצפון האימרה

 לפחות לגמרי, חדש מובן השבוע לה
רו נשבו מדמשק כי המתנחלים. באוזני

חדשות. חות
ה על מתנחלי־הגולן סמכו כה עד

 בשינוי שהכיר מי גם הסורית. קיצוניות
 על לסמוך המשיך באש״ף, שחל הגדול

 יריבו אל־אסד, חאפט׳ של הנוקשות
ערפאת. יאסר של הגדול

 לקו נאמן יישאר חשבו, כך אסר,
הח לאופנה יצטרף לא הוא הקיצוני.

 לא רמת־הגולן של האסימון דשה.
הבינ שולחן־ההימורים על יתגלגל
י לאומי. -
 דקים, ברמזים השבוע, טעו. הם

הת ריח את הריח אסר גם כי הסתבר
 התחלתו מפני חושש הוא החדשה. קופה

 אש״ף, יככב שבו תהליך־השלום, של
 סוריה בחוץ. תישאר שסוריה בעוד

 תצליח לא וקיצונית מוחרמת מבודדת,
רמת־הגולן. את בחזרה לקבל

 החדש הסורי הקו בסדר־־היום.
 מצריים אל זהירה בהתקרבות מתבטא

 .<■* על במאומה תוותר שמצריים מבלי —
 גם סוריה ישראל. עם שלה חוזה־השלום

 הבינלאומית, הוועידה על לדבר מרבה
 שסוריה ועידה משמע: לפיתתן. כדרך

 רמת־הגולן תיכלל ושבה בה, תשתתף
בסדר״היום.

 אדווארד הסובייטי, שר־החוץ כאשר
 ימים כמה בעוד יבוא שוואראנאדזה,

 וברית־המועצות סוריה יתאמו לדמשק,
זה. יעד לקראת צעדיהן את

שהתכר ברמת־הגולן, למתנחלים
 המושלג,. בנוף בדובונים השבוע בלו

אח שנים שבע רעה. בשורה זאת היתה
 י— ליש־ הרמה את שסיפח חוק־הגולן, רי

לחו קשה כי ללמוד מתחילים הם ראל,
 פועלת זו ההיסטוריה. את בכנסת קק
משלה. חוקים פי על

ההתקוממות
המילחמה

המשולשת

1
או צה־ל עם עימות

המתנחלים לפני - לא
ברירה עומדת

אכזרית.
 אמר אותנו,״ לפלג רוצים ״הערבים .

ל המרכז, פיקוד אלוף מיצנע, עמרם
 ראשו, את שתבעו הזועמים מתנחלים

בלהבות. נספה נוסף שמתנחל אחרי
״הע אומללה. התבטאות זאת היתה

 ביניהם בני־אדם. מיליון מאה הם רבים"
 ישראל, מאזרחי 18* המהווים הערבים
מצ ביותר, הגדולה הערבית והמדינה

חוזודשלום. לישראל יש שעימה ריים,
מכל מכות הסופג מיצנע, כי יתכן

2685 הזה העולם




