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ק "נפילת הנאסד; במיליארד דולר" פורבס"י המגזין "עושרם של קובי ויהודית ריכטר נאמד ע
 .ביל גייטס עדיין בראש הרשימה; הביאה לשינויים רבים בדירוג העולמי שהתפרסם אתמול

 
 2001 ביוני 22, יום שישי

 
 רונן סרברניק: מאת

 
המגזין . את רשימת האנשים העשירים בעולם" פורבס"פירסם המגזין הכלכלי , כבכל שנה, אתמול

חלו שינויים , עקב התפוצצות בועת האינטרנט והירידות החדות של שוק המניות, כתב שהשנה
 מיליארד 3.2 של  מדינות השנה עם שווי ממוצע46- מיליארדרים ב538המגזין ציין . רבים בדירוג

 .  אשר הונם הצטמצם37%לעומת ,  מהם נהנו השנה מצמיחת הונם46%. דולר
 

למרות החולשה בשוק .  מיליארד דולר58.7בראש הרשימה עומד ביל גייטס עם שווי של 
, אחריו ברשימה נמצא וורן באפט. מייסד מיקרוסופט הוא עדיין האיש העשיר בעולם, הטכנולוגי

במקום השלישי נמצא .  מיליארד דולר32.3-אשר מוערך ב, ת ברקשייר התאוויבעל חברת האחזקו
מכר חלק נכבד מהחזקותיו , ממייסדי מיקרוסופט, אלן.  מיליארד דולר30.4עם שווי של , פול אלן
 . מדיה וטכנולוגיה, ורכש פורטפוליו מגוון ועשיר בחברות אינטרנט, בחברה

 
 ברשימת 2-ירד מהמקום ה, לארי אליסון, ודלה בעולםחברת התוכנה השנייה בג, מייסד אורקל

 27לאחר שהפסיד השנה ,  מיליארד דולר26 עם שווי של 4- למקום ה2000בשנת " פורבס"
-המוערכים ב, המיליארדרים האירופאים הראשונים הם האחים טאו וקרל אלברכט. מיליארד דולר

רשת , ת הגרמנית אלדיהאחים אלברכט הם הבעלים של הקמעונאי.  מיליארד דולר25
 . ן בגרמניה"סופרמרקטים אמריקאית ונכסי נדל

 
 מיליארד 3.7 ניצבת שרי אריסון עם 107-במקום ה:  מיליארדרים ישראלים5ברשימה נכללו 

-שני נציגי ענף ההיי.  מיליארד דולר2.1עם שווי של ,  האחים למשפחת עופר222-במקום ה, דולר
,  מיליארד דולר1.6עם , גיל שויד, ק פוינט'הבכירים בחברת צטק הישראלי ברשימה הם השותפים 

 .  מיליארד דולר1.5 עם -ומריוס נכט 
 

יצרנית הסטנטים אשר נמצאת , מחברת מדינול, חותמים את הרשימה הישראלית הזוג ריכטר
 ומוערך במיליארד 490-הזוג ניצב במקום ה. בעיצומו של מאבק משפטי עם בוסטון סיינטיפיק

 . דולר
 

רלס 'וצ, 25-שניצב במקום ה, ראש ממשלת איטליה, בולטים עוד ברשימה סילביו ברלוסקוני
 .124במקום , בעלי השליטה בכור, ןברונפמברונפמן ממשפחת 


