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ס שב קצ*ן
חי עורכת ישראל מישטרת

 ב־ םגךאלוןז״ אחרי נרחב פוש
שב׳׳ב״.

 מלךיית־ 30 בן גוה, קרני זהו
ה על־פי להתחזות, שנהג אתא,
בשב׳׳ב. כםגן-אלוןן חשד,

 בספיס לסחוט נהג זאת בדרך
 ד שפגש, מאנשים ודיברי-ערך

חיפאית. מצעירה בעירך
ע הכריזה מישטרת-ישראל

 ולפי נמלט, עבריין כעל ליו
 באי־ היום מסתתר הוא הערכות

 כאדם ידוע הוא תל-אביב. זור
 לתסוס המאמצים וכל חמקמק,

בתוהו. היום עד עלו אותו

גיתי

 בגלל חריר פולמוס המעוררים סרטים העושה גיתי, עמוס
 בפרס-המבלךים זכה הפלסטיני, בעניין תמיכתו

ירושלים״. ״ברלין סירטו על בפסטיבל-ונציה
זה. ממאורע התעלמו בארץ

הרב■ לקבר אוהל
 הרבי של בקיברו שבוע לפני בירך חסידי-ברסלב, מנהיג שיק, הרב

 השילטונות מן היתר וקיבל בברית-המועצות, באומן מברסלב נחמן
אוהל. במקום לבנות
 בלבד. מצבה כיום יש שנה, 200 לפני שנפטר הרבי, של קיברו על

 של לאוהל בדומה אוהל, לקיברו בסמוך לבנות מעוניינים חסידיו
הבאבא־סאלי.

 הבסן? את לגייס מנסה שיק והרב דולר, אלך 300 תעלה האוהל בניית
בארצות־הברית. סאטמר חסידי בקרב

בוק ■קוה ליברמן ■
 ״פז״ חברת את מהממשלה שרכש מי ליברמן, ג׳ק האוסטרלי, המיליארדר

בישראל. בנק לקנות מעוניין ״סער״, חברת את גם ושרבש
 רואה הוא כי לאנשי-האוצר הודיעו כבר זה, לצורך בישראל נציגו בינו, וצדיק ליברמן

 בנק את לקנות רציני מועמד בו רואים אף ובאוצר בנק, ברכישת פוטנציאלי כמשקיע עצמו
הממשלה. מידי אינוד

מיפעל־מחשבים יוקם לא ■
בישראל. מיסעל־מחשבים יוקם לא

 בקליפורניה, בעמק-הסיליקון היושבים ישראליס-יורדים הליך יזמים, כמה
מכוונתם. בהם חזרו מיסעל־מחשבים, בארץ להקים האפשרות את שבדקו
 במיזרח המיוצרים ובמחשבים והאמריקאי, האירופי בשוק להתחרות יוכלו לא שהם התברר
בקוריאה. בעיקר הרחוק,

,בגדה מיבעל־נשק ■
הכבושים. בשטחים במיפעל ואקדחים רובים לייצר הניסיון נמשל

 מריבות שהתגלעו אחרי ימים, כמה לפני נסגר בקריית־ארבע, בהתנחלות שהוקם המיפעל,
הייצור. המשך ועל ררך־פעולתו על הבעלים בין קשות

 עובדים, 40 עכשיו עד העסיק הוא באיזור. למתנחלים תעסוקה לספק צריך היה המיפעל
נוספים. עובדים לקלוט היה וצריך

ב״אל־על״ אמריקאי עו״ן ■
 ״אל-על״. של ההפרטה בתהליך רב עניץ מגלות אמריקאיות חברוודהשקעות

 למכור הכוונה ועל כיגוס־הנכסים, מצב ביטול על רישמית הודיע שמישרר־התחבורה אחרי
 בעולם הגדולים הבנקים אחד של מישלחת כנראה, הבא, בשבוע תגיע החברה, מניות את

 אדעל. של חבילת־מניות של במכירה לתווך האפשרות את לבחון כדי להשקעות,
 פרס, שימעון שר־האוצר, של לנחישותו ראשון מיבחן הוא אל־ער סכירח של זה תהליך

ממשלתיות. חברות של המכירה בהאצת להתחיל

למוהלים א״דס בדיקות ■
 שלפיה בורג, אברהם ח״כ שהגיש הצעת־החוק, בעיקבות

איידס, לאיבחון חד-טנתית בדיקה לעבור מוהל כל ידרש
 לפעיל התחילו הן וגם הדתיות, המועצות התעוררו

בעניין•
 השבוע ביקש ביטון, מאיר בקריית״אתא, הדתית המועצה ידיר

 מנסה והוא בדיקת״איידס, לו לערוך בחיפה רמב״ם מבית״החולים
מימצאי־הבדיקה. את יקבל שבו ליום תיקשורתי כיסוי להשיג

 הנשקפת ולסכנה העניין לחשיבות מודעות לעורר כדי זאת
למוהלים.

 פל את ברביס מפרסמים אינכם מדוע
סודן זה, מה דרקסלו עם ההסכם פרטי

ד זה ״כן, עיסקי.״ סו
ה עורכו פלוצקר, סבר בין (דו־שיח

 ובין אחרונות״, ,,ידיעות של כלכלי
מועצת־המנ־ יושב־ראש זנבר, משה
 שישי, יום לאומי״. ״בנק של הלים

8.9.89(
 גדול. סוד באמת ה .¥
 זנבר, משה של סודו ממנו, הגדול הסוד 1

לה בכולם, ושוב שוב לשטות המצליח האיש
בד אליה מגיע שהוא עמדת־כוח מכל פיק .

 האפשריות ההנאות כל את לא־ברורות רכים
כאן. גם יוסבר לא חושש, אני זה, סוד לעצמו.
 משנה פחות נוספת. פעם זאת עושה הוא

ה של מועצת־המנהלים יושב־ראש בתפקיד
 לחודש, שקלים אלף 18 של חודשי שכר בנק,
 לארגן — מצליח כמעט — הצליח וכבר

 למשך והפינאנסי האישי עתידו את לעצמו
 כל־ נורא היה לא זה הקרוב. העשור מחצית

 של כהרגלו נערך, הזה הסידור אלמלא כך,
חשבונך. על זנבר,

 עם אבל חברים, בלי אדם סוד. זנבה משה
למוקדי־כוח. להגיע לו עזרו שתמיד אנשים

 מה ש״אין עליו אמר פרס ששימעון האיש,
 63 לפני נולד הונגרי,״ מוח לו יש לעשות,

 מילחמת־ה־ לפני שנה לארץ הגיע בהונגריה,
 כלכלה ללמוד והלך בלטרון, נפצע עצמאות,

 .1958 עד להרצות נשאר שם באוניברסיטה.
 למישרד־האוצר, הגיע שנה, 31 לפני אז,

במינוי זכה שנים שש ואחרי זוטר, ככלכלן

 האמיתי (הערך לירות. אלף 150 שווה פינקס
לזנ הגדילו אחר־כך כפול). עת, באותה היה,
מש את ישראל, בנק נגיד היה שכבר בי,

ה של מועצת־המנהלים כיושב־ראש כורתו
ה החליטה ההגדלה, התעשייה. לפיתוח בנק

 על עברה, שכבר התקופה על תחול מועצה,
 עוזב. הוא שאותו בתפקיד, כיהן שבו הזמן
 נוספות לירות 1500 יקבל ישראל בנק נגיד

 לו נותנים הם עכשיו אומרת, זאת לחודש.
 מגדילים, הם וכך כסף, של גדול סכום עוד

 יש והנה, שלו, פיצויי־הפיטורין את כמובן,
לירות. אלף 100 כבר

כהל לו לתת החליטו לירות אלף 50 עוד
 תישעה של מגוחכת בריבית ארוך, לזמן וואה

 דירה יש זנבר למשה ועכשיו, לשנה, אחוזים
 הוא ובה דולר, למיליון קרוב היום השווה
עכשיו. גם מתגורר באמת
 לא כי אם מכולם, הגדול הזינבור היה זה

רטרו שכר קיבל ישראל בנק נגיד הראשון.
 בנק בעבר, מנהל היה שבו מבנק אקטיבי
 דירת־ לרכוש כדי הנגיד, בהחלטות התלוי
 בית־ה־ אחר־כך קבע חוקי, היה זה פאר.

 תחילתו היתה זו ואולי חוקי. היה זה מישפט.
 ארנסט עד אחריו, לבאים שהוריש מינהג של
טובים. ולא רבים בכלל, ועד יפת

משה הדוד
 יהו־ לבן־הדוד בן־דוד. היה זנבו* משה ^
 אסטוריה. מלון בטבריה, מלון היה דה /

לפוש למלון, להגיע נוהג היה משה בן־הדוד

 50 נמר ענקי, ארו ו8ב־ מדובר פשוט נחשנוו
 זנבו שמשח מה זה שנים. חמש שהס חודשים,

 ■.דוקסד. רחבות לאומי״ ״וזנו..בנק אס ■קבל,
 מבחינתו בסדו. שהנר אומו הסישנט׳ היועץ
 נוסכות. שנים חמש לעצמו רהשיג זנבו ■בור
זנבו. של ההיסטוויה את קוא רא הוא אולי

שם־אור •ונתן
כל ויועץ התקציבים על הממונה של הבכיר

 בן וזנבר, ,1964 היא השנה לשר־האוצר. כלי
 יוצר שהוא הפרצוף את ללבוש מתחיל ,38ה־

המי כ״אבי המשק, ריסון על כאחראי לעצמו.
במק בבד, בד אבל לצניעות, מטיף הוא תון",
איך. ועוד לעצמו. דואג ביל,

הדירה
 זה (מה זנבר את ממנים 1968 שנת ן*
 פינחס זה הזמן, כל ספיר. זה ממנים? ^

 הבנק של מועצת־המנהלים יו״ר כסגן ספיר)
 לפיתוח האחראי בנק — התעשייה לפיתנח
ומת לידר, הופך הוא קצר זמן אחרי המשק.

נמו בשכירות לו שניתנה בדירת״שרד גורר
 מחוב־ דירות משתי עשוייה דירת־השרד כה.
 פיג״ רחוב תל־אביב, של היוקרתי בצפון ידות
 בתפקיד זנבר, משה של משכורתו .44 קס

 זו מה היום יודע מי לירות. 3500 היא הבכיר,
 לסולמות־הש־ יחסית אבל, ,1970 של הלירה

מכובדת. משכורת היתה זו אז, של כר
מת בבנק, שנים שלוש אחרי וזנבר, ,1971

 דויד את מחליף הוא ישראל. בנק כנגיד מנה
 אי־פעם שהיה ביותר הצנוע הנגיד הורוביץ,

מה חוץ מאוד, נחמד הכל למדינת־ישראל.
 ברחוב בדירת־השרד התאהב שזנבר עובדה
 הבנק לשימוש אותה להחזיר ובמקום פינקם,

 אותה. לרכוש רוצה הוא התעשייה, לפיתוח
 אופי עם אבל כסף, לו היה שלא היא, הצרה

בעייה. איננו כסף שלו, כמו
לפי הבנק של מועצת־המנהלים את כינסו

ברחוב ההיא שהדירה וקבעו התעשייה, תוח

מהחיים. וליהנות בבריכה,
 בשנת ישראל, בנק נגיד כבר היה כאשר

כל לקשיים בן־הדוד של המלון נקלע ,1973
 וצ־י בהטבות זכה בנייתו שעם למרות כליים,

 בית־ מכל אחוזים בעשרות גדולות אות־דופן,
המ את בטבריה. ההיא בתקופה שנבנה מלון

 משה. בן־הרוד של נציגיו חילצו הכושל לון
 זנדברג ליהודה שאישרו ישראל, בנק אנשי

 שם־המיש־ את הנושא בן־הדוד הוא הלא —
 למחי־ הלוואת־ענק — זנבר של הלועזי פחה

 15 של בריבית לירות, אלף 415 קת־חובות.
שתיים. מיספר זינבור הצמרה. ללא אחוזים,

המכונית
*  זנבר הורה ישראל, בנק נגיד היה אשר ן
במ מפוארת מכונית־שרד עבורו לרכוש ^

 גדולה מנקרת־עיניים, דודני היתה זו יוחד.
 תקופה. אותה של השרים ממכוניות בהרבה
שלוש. מיספר זינבור

המילחמה
 זנבר, היה יום־הכיפורים מילחמת הרי ס

 שנועדה חוד־החנית בראש נגיד־הבנק,
יוד (קברניטי־הכלכלה המשק. את להבריא

מדחי כאן החיים האנשים שמרבית מה עים
 ממון עולות שמילחמות וזה מתודעתם, קים
נבנה). שכבר המעט את הורסות והן רב,

 לסיוע מיוחדת קרן הוקמה 1975 בשנת
חמי־ של בריבית הלוואות ניתנו לתעשיינים.
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