
ח1* והבירהת
דולר? מיליון 47 או בן־ציון

 הבנקים ער אוסר שמגו
תאישי אחריות ברי מאזנים רקבו

הבנקים, לכל חוזר אלה בימים הוציא שמגר, מאיר היועץ־המישפטי־לממשלה,
 רואה־חשבון של אישור עליהם שאיו חברות של מאזנים לקבל לסרב להם הורה בו

 כחברות רואי־החשבון של החברות המאזנים על חתומות היו עד־כה אישי. באופן
מ.״בע

 רואי־חשבון של אחריותם לגבי בחוק הקיימת הפירצה את לסגור נועד החוזר
 היועץ־המישפטי- הגיש ו,,ורד׳/ לישראל" ״החברה פרשיות בעיקבות מאזנים. על

 מאזנים על שחתמו רואי־החשבון נגד רואי־החשבון, ללישכת תלונות לממשלה
 על שכן נגדם, לפעול כלל יכולה אינה רואי־החשבון לישכת כי התברר כוזבים.

 קסלמן את ״קסלמן או בע״מ״ שטייברג ״עוזי כמו הפירמות, חתומות המאזנים
 נגד רק צעדים ונקיטת תלונות הגשת מאפשר החשבון רואי חוק ואילו בע״מ״,

כולה♦ החברה נגד ולא אישי, באופן רואה־החשבון
 לקבל הבנקים יסרבו להבא כי שמגר עתה הורה זו, סתירה על להתגבר כדי
 להטיל יהיה שניתן כדי אישי באופן רואה״החשבון עליהם חתם אם אלא מאזנים,

אחריות. עליו

 דילמה בפני עתה עומדת ישראל מדינת
בן־ציון יהושע את להרשיע קשה:

 לזכותו או דולר, מיליון 47 ולהפסיד בדין
 מיליון 47 חזרה ולקבל אשמה מכל
משווייץ. דולר

 בן־ציון נגד העיקרית ההאשמה כזכור,
מיליון 47 של סכום הפקיד כי היתה

בן־ציץ אסיר
? כסף או מעצר

ת ר ב מימון ח

ה ש ד ח
 ״סי־אף־סי״ ופטורינג למימון החברה

 החברה פעולתה. תחומי את מרחיבה
 באמצעות מאייר, משה על״ידי הוקמה
 51* שלה ״קומפרהנסיב,״ בשם זרה חברה

 אחוזים כעשרים עוד הישראלית, בחברה
מרד אחיו, בשליטת הם מאייר מניכסי

 ״אנגלו- לבנק שיין והיתר מאייר, כי
 וולפסון, אייזיק סר של פורטוגז״

 ניכ- לחברת וכן גוזמו, אפרים ליבואן
 על־ידי מנוהלת החברה קרמרמן. סי

שובל. זלמן ח״כ

שוגל ח״כ
לחברה מבנק

 במאזן- הציגם בשווייץ, בבנקים דולר
 היו למעשה כאשר כחופשיים, הבנק

 הבנקים הלוואות להבטחת משועבדים
ה בית-המישפט ויליאמס. למישפחת

התבי גירסת את קיבל בתל-אביב מחוזי
 אין ולכן משועבד הכסף אכן כי עה

 בגניבת בן-ציון את והרשיע חזרה, לבקשו
הדולר. מיליון 47

 הכסף כי היתה, בן־ציון של עמדתו
 — ארץ־ישראל ״בנק מפרק וכי חופשי

 ולהקטין חזרה לקבלו יכול בריטניה״
הבנק. תפיסת הפסדי את בהרבה
 חוות- ארצה הגיעה אחדים ימים לפני

 ה־ היועץ רבר, אדולף ד״ר של דעת
ב השני הבנק ״יו־בי-אס״. של מישפטי

 קובעת הזו ׳ חוות״הדעת בשווייץ. גודלו
 המפרק וכי משועבדים, אינם הכספים כי

חזרה. אותם לתבוע יכול בישראל
 ל- נמסרה רבר ד״ר של חוות״הדעת
 בעייה. בפני עתה העומדים מפרקי־הבנק,

 את ולתבוע חוות־הדעת לפי לפעול האם
 בן* את להרשיע להעדיף או חזרה, הכסף

ב שידון בבית־המישפט״העליון, גם ציון
 שכן, ז הכסף את ולהפסיד בנושא, קרוב

 כי בן־ציון יטען הכסף, את יתבעו אם
 לצידקתו, הוכחה היא הכסף החזרת

 כהוכחה יביאו בשווייץ שהבנקים בעוד
 פסק־הדין את הכסף לשיעבוד יחידה

בן-ציון. נגד

באנרגית מזגן

השמש
מת בשלבים נמצאת ״תדיראן״ חברת
 של משולבת מערכת פיתוח של קדמים

 שיקבלו ביתי, ומחמם־מים מזגן־אוויר
 מפתחת החברה השמש. מאנרגיית כוח
 ועוברת שנתיים, מזה הניסויי הדגם את

 שהיא בשטחים ניסויים, לשלבים בקרוב
 תל־ באוניברסיטת בקריית־המדע רוכשת
אביב.

מרוויח ■כמה
צייר?

 נציג גם הוא ארגוב מיכאל הצייר
ו מס־ההכנסה, כלפי הציירים אגודת

 לבית־המישפט לפנות היה צריך זאת בכל
 שהוציא השומות נגד בעירעזר בתל־אביב,

השומה. פקיד לו
 מס״ההכנסה כי התברר התיק מתוך

 — גלובאלי בניכוי ציירים לגבי מכיר
 35* בסך הוצאות של — קבלות ללא

 הצייר כי גם התברר ההכנסות. מן
 לירות 5829 1970 בשנת-המס הרוויח
 הצליח 1971 המס בשנת ואילו בלבד,
לירות. אלף 61 הרוויח יותר,

 ..איגוד״ בנק
בשזרה פעל

 בנק של המישפטי היועץ של בדיקה
 בפעולות דופי אין כי העלתה, ״איגוד״

 פעל בו היהלומים, בבורסת הבנק סניף
 מנהל כי התברר כץ. צבי ״עמידר״ גיזבר

 את פתח רהנבאום, יחיאל הסניף,
ל נוסף ״עמידר״, של המיוחד החשבון

ל בהתאם החברה, של הרגיל חשבון
 לא כץ, של לעדותו בניגוד הוראות.

 של הרווחים את ״איגוד״ מבנק הוציאו
ב ״עמידר״ של מיוחדים לחשבונות כץ

 על צ׳קים הוציאו אלא אחרים, בנקים
 שונים. בסכומים עובדי״החברה, שמות

 מיכתב־ והגיש כץ הקדים צ׳ק לכל
 חתימות שתי ועליו החברה, של אסמכתה

מורשי־חתימה. של
פרק של כתב-האישום כי גם, מתברר

 תואם אינו כץ נגד תל-אביב מחוז ליטות
 4 סעיף ״איגוד״. בבנק העובדות את

 את פתח כץ כי קובע, האישום בכתב
 מורשה הוא-לבדו כאשר המיוחד החשבון
 במציאות אולם החשבון. בשם לחתום

 זכות־חתימה ניתנה כאשר החשבון נפתח
״עמידר״. מחברת מורשי״חתימה לכמה

 עסקית עשה כץ כי גם הסתבר אגב,
ב שהיו החברה בכספי בניירות״ערן

 הרוויח ״איגוד״, בבנק שלה הרגיל חשבון
 במניות עסקות על לא־גדולים סכומים

״בנק-דיסקונט״.

..אבנעל״ במכירת גידול
 תגיע ״אבנעל" חנויות״הנעליים רשת

 — לירות מיליון 20 של למחזור השנה
 הקודמת. השנה לעומת 70* של גידול

 חנויות־ מרכישת באה הגידול כמחצית
 ומנהלה בעליה ״פיל". לילדים הנעליים

 הרשת כי מסר שני, יצחק ״אבנעל״, של
ו חדשות, חנויות שלוש עתה פותחת
הארץ. ברחבי חנויות 32 בסך־חכל תמנה

״דיפלומט״

מייצא
 החל שווילקינסון אחרי שנים חמש

 הגיע הסכין, חסרי התערים במהפכת
 המצאה. אותה של קרוב״מישפחה ארצה
 סכין- בייצור החל ״דיפלומט״ מיפעל
 על המבוססת החדשה בשיטה גילוח,

 סכין מכניסים שלתוכה ידית־החזקה
 דיפלומט שיטת ממחסנית. המוצא כפול

״ג׳ילט." לשיטת דומה
 הסכין של הזטנות-ייצוא ל״דיפלומט״

 ובשנה דולר, אלף 360ב־ זו לשנה החדש
דולר. מיליון של לייצוא מקווים הבאה

 19.60 הוא בישראל המכשיר מחיר
תערים. חמישה ובה מחסנית כולל לירות,

 קודם הכל
הכל את

 ביותר הגדולות מן עיסקת־מקרקעין
 קנו עת אלה, בימים הסתיימה בישראל
 והמהנדס ״גיבור״, בעל רחוב, גרשון
 ב־ מרגושס פרדס את יודסין, יוסף

 ארתור היהודי הוא השטח בעל רמת-גן.
 160 בן הוא השטח מברלין. בראונר

 הקונים לירות. מיליון 40כ־ ושוויו דונם,
 במקום דירות בתמורה, למוכר, יתנו
 הדירות מכמות שליש יקבל בראונר כסף.

במקום. שייבנו
שנתיים לפני כבר בחלקו נמכר השטח

רוזוב איל־הון
לבניינים נזגרבנניס

 משקיע עם יחד ״סולל-בונה" לחברת
בוטלה. העיסקה אבל גרמני,

 בחברות״הבנייה שקט שותף הוא רוזוב
 חברת־ רבות. שנים מזה יודסין, של

 ״רמיר״. היא יודסין על העיקרית הבנייה
 קולנוע את הקים בעל־שם, בונה הוא

 הסיפרייה את עכשיו ובונה ״תל״אביב״,
ב העירונית בי א ל- ת ת ב א ת ו ט סי ר ב י נ  או

חיפה.
4 4 4

 קבוצת מרכז נועם אפרים היהלומן
 דונם 1.5 של מיגרש שקנתה משקיעים

 ברמת״גן, היהלומים בורסת מול לערן
 בית־ ייבנו במקום לירות. מיליון 12ב־

הת נועם גדול. מיסחרי ומרכז מישרדים
 הציתו אלמונים עת שנתיים, לפני פרסם

מכוניתו. את
44 44 44

גבו סכומים משלם ״בנק־חפועלים״
 קנה הבנק חדשים. סניפים תמורת הים

 שדרות בקצה לסניף מקום אלה בימים
 8500 של במחיר בפתח־תיקווה, רוטשילד

 ל״בנק השייך יפת״, ״בנק למטר. לירות
ב סניף אלה בימים קנה הפועלים״,

לירות 6500 של במחיר נתניה, מרכז
למטר.

 אריה היזם מן קנה הפועלים״ ״בנק
 ״אלי״ בית של הקרקע קומת את פילץ

 יפתח ״דן״, מלון מול בתל״אביב, טליה״
 הבניין הדרומית. לאמריקה נציגות שם

 עימנואל האמריקאי ליהודי שייך היה
 600 תמורת לפילץ אותו שמכר מזרחי,

 ״הפועלים״ של הסניף פתיחת דולר. אלף
 ששלט לאומי״, ל״בנק מכה תהיה שם

״דן״. שבמלון סניפו באמצעות באיזור

שראפילם סניף בארה־׳ב לי
 קבוע, סניף בניו־יורק פתחה ״ישראפילם" הסרטים הפקות שירותי חברת

 למפיקים יחסכו הללו השירותים הסרטים. בענף למשקיעים מיקצועיים שירותים הנותן
 הממשלה גופי עם מגעים לניהול כיום להם הדרוש זמן חודשים, ארבעה עד זרים

בישראל.
ה״חיסול״, הסרט בהפקת בארצות־הברית פעולתה את החלה ״ישראפילם״

 האניקט. ו<ייל וידמארק ריצ׳ארד ריר, אוליבר הזרים השחקנים מככבים שבו
קולינסון. פיטר בידי והבימוי דולר, מיליון 1.6 יושקעו בהפקה

 משתתפת בסרט ״וורנר״. חברת עבור היא וההפקה שאפטל, יוסף הוא המפיק
דולר. אלף 400ב- המפריס״—פטה—״ברקי הישראלית החברה גם

 עתה עוסק מסיס, אלפס על-ידי המנוהל ״ישראפילם״, של האמריקאי הסניף
 קניוק יורם של סיפור על המבוסס סרט ביניהן עתידות, הפקות של בשורה

 בהשתתפות רוסיה״, דרך ״רכבות בשם נוסף וסרט קאדאר, יאן של בבימויו
 חברת ובהפקת סטרן סטיב של שבבימויו מיילס, וסילגיה ביקל תיאודור

״ק-ג-ט״.
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