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 לירות, אלף 132 של מענק־פיתוח תוספת
 מס־ עם מקסים הסדר־תשלומים ובתוספת

 למצוא בעייה עוד היתד, לא — הכנסה
 היתד, שלשרת גם, מה נוסף. משקיע גם

 תקבל השקעתו — למשקיע נוספת סוכריה
מאושר. מיפעל של מעמד

ב טובים אישים כמה נמצאו וכך,
 החדש, המצב לאור שהסכימו, בוסטון,
 מזה — בסנפיר לירות כמיליון להשקיע

רי הנושאת בעלים, בהלוואת שליש שני
 בהשקעה שליש ורק לשנה 7״/״ של בית
ממש. של

הית־ גרוסמן, צבי הממולח, עורך־דינם
 מיפעל מעמד בקבלת השקעתם את נה

 של הבעלות מחצית עבורם תבע מאושר,
לכל. הסכימו הקודמים הבעלים סנפיר.

 החדשים, המשקיעים עם לחוזה בניספח
 — בת״א לבית־המישפט לאישור שהוגש
 ביקש התעשייה לפיתוח שהבנק לאחר
במפו נאמר לחברה, נכסים כונסי מינוי
 מענק־הפיתוח את תקבל סנפיר כי רש,
 תעשיות. למימון החברה של ההלוואה ואת

מבוס המשקיעים לנציגי הפריע לא זה
 לא כי הזה, העולם כתב בפני לטעת טון

 החברה של הלוואה על דבר להם ידוע
התעשיות. למימון

 ההלוואה כי לטעון ניסה שרת חיים גם
תנאי אינה — וקבלתה תמומש, לא בעצם

ספיר שר
זהב שווה שתיקה

 — החדשים המשקיעים של להשקעתם
 הכחיש גם הוא התיק. למיסמכי בניגוד

ה ושאר ההלוואה קבלת בין קשר כל
 יומני של אי־פירסומם לבץ — הטבות
הבחירות. לפני לפחות שרת,

הצלה
האחרון גרגע

 כדי ספיר פנחס ששילם מחיר ך*
 משה של בנו של עיסקו את להציל ) 1

 בתוספת ל״י, אלף 132 של מתנה שרת:
ב ל״י, אלף 353 של לא־מקובלת הלוואה
 220 בסך למס־הכנסה חוב דחיית תוספת

 הלא־מקו־ ההטבות של סך־הכל ל״י. אלף
ל״י. אלף 605 בלות:
 במדינה זול. מחיר ספק ללא זה היה
ב נעים שערוריות של סדרי־חגודל שבה
 ממיליון פחות של סכום מיליונים, מאות

ממש. מגוחך הוא
 מאות בכל תסולא לא שתמורתו גם, מה

 :ונתיבי־־נפט אוטוקרס ורד, של המיליונים
 — כלכלי מחורבן ניצל שרת של בנו

ה פירסום מאימת ניצלה וצמרת־השילטון
חמו בצורה לפגוע עשוייה שהיתה יומנים,

בבחירות. בהצלחתה ביותר רה
 האיש אם הפעוטה, השאלה רק נותרה
 — הללו הל״י אלף 600 הוצאו שמכיסו

 לשלמם, מסכים היה — המיסים משלם
 אותו. שואלים היו לוא

אותו. שאל לא כמובן שאיש אלא

אמנות
 כאן מדת
שיער צבע
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 וטלוויזיה. קולנוע בימוי,
ירוקות. עיניים שאטני,

 נסיות תיערך השבוע
 - האונינדסיסה מונח
המועמדות הן ואלה

משפטים
שנה מישפטיס ביום,
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