
והנידהאת
שלחת ארכיון הושמד ת מי הקניו

 ־ שירו אהוד
התחבורה מנכ״ל

שרד־הביטחון של באמרילוה מי
 עיסקות את לבדוק הצליח לא מבקר־חמדינח מישרד

 כיוון גאוצות־הברית, מישרד־חביטחון של מישלחת־הקניות
 מבקר- שריפה. על־ידי הושמד הממזמכים את הבולל שהארכיון

 או מיקרית היתה השריפה אם לברר הצליח לא המדינה
 שנה, לפני כך על ששמעה הכנסת, של כספים ועדת מכוונת.

 ורק המושמד הארכיון פרשת פירסום את לאסור הסכימה
 כמה חזרו מישרד-הביטחון, נציגי עם הוועדה בדיוני עתה,

מחדש. הפרשה את והעלו בוועדה חברים
מלמד, אברהם ח״כ בדיברי הועלתה הארכיון פרשת

 פרס בוועדה. פרס שמעון שר-חביטחון דיברי על שהגיב
 הוא מישרדו עובדי ותפקיד שתפקידו בכן בעיקר התרכז

 בבר והנה בשחיתויות, לעסוק ולא הבאה, למילחמה להתכונן
 ח״ב בחריפות הגיב אלו דבריו על לירדן. נכנס סורי צבא

 עתה וחובה לווייט־נאם, דמתה ישראל כי שטען תמיר, יוסף
מפרסם. אינו שמבקר־המדינה השמות כל את לגלות

 בל שותפים היו וחבריו הוא בי לתמיר אמר מלמד ח״ב
 היה הוא־עצמו ובי ביטחון, בנימוקי הביקורת להשתקת השנים
הביטחון. את הורסת השחיתות בי שהתריע היחידי

תהמישפטיי היועץ לווו מ ם ה כי בו
חד חוקר שו

 את בשעתו שקנתה האנגלית החברה
 בתשלומים, ופיגרה הלאומית חברת״הנפט

 דולר, מיליון 3 עוד אלה בימים העבירה
 עומדת עתה שילמה. שכבר 7ל־ נוסף

 להוסיף ועליה בלוח״התשלומים הקונה
את סופית לרכוש כדי דולר מיליון 5 עוד

חברת־הנפט זיכיונות

אלכסנדר
אלה.

הלאומית.
נמ אלה פרטים

 ועדת- לחברי סרו
 לביקורת- הכנסת

 שסיכמה המדינה,
 חב- על הפרק את

הלאו רת״הנפט
מית.

 הוועדה בדיוני
 לפני להמליץ סוכם

ל היועץ־המישפטי
 לחקור ממשלה,

 על המימצאים את
המיוח התשלומים

 חב- ששילמה דים
הלאו רת־הנפט

 חשש קיים מית.
 פליליות לעבירות

בתשלומים שנעשו

 רכישת עיסקת כי לקבוע סוכם עוד
 למועצת-המנהלים, הובאה היהלומים

 באפריקה הזיכיונות על שבוצעה. אחרי
אלכסנ צבי מנהל-החברה, רק חתם
 כפי מנהלים שני ולא בחתימת־יחיד, דר,

התקנון. שמחייב
 באפריקה ישראל שגרירי בי מתברר

 על בישראל החברה ראשי את העמידו
מ הנגרמת המדינה, של לשמה הסכנה

באפריקה. פעולותיה
 על הזה", ב״חעולם הפירסום אחרי
ומע החברה, של זיביונות-הנפט מכירת

 לעבודה אלכסנדר, צבי מנחלה, של ברו
לח מבקר״המדינה החל הקונה, בחברה

בפרשה. קור

בנקאי

ומתרחב■□
 של ביללות לאחרונה מלאה העיתונות
 הקשה. הכספי מצבם אודות בתי־המלון

 מישרד-התיירות בי עתה דורשים הם
 חשבון על המגיעים התשלומים את ידחה

 שהם התשלומים את שקיבלו. הלוואות
 להפוך מבקשים הם השנה, לשלם צריכים

ש לא-צמוד, 6* של בריבית למילווה
שנים. שבע בעוד ישולם

 של ועדת-חתשקעות מיסמבי והנה,
 ניכר חלק כי מגלים, מישרד־התיירות

 לתוכנית״השק- עכשיו ניגש מבתי״הטלון
:ביותר רצינית עות

 כיום שהוא באילת, ״סן-טרופז״ •
 2.3 להשקיע מבקש מועדון-הים־התיכון,

 ו- ומלונאי ספורט בציוד לירות מיליון
מיגרשי־טניס.

 בבעלות בנתניה, ״הנסיבה״ מלון •
מר ומישפחת מישראל טיב״ ״יהלומי

 למלון ממלון־דירות הופך מפרו, ביץ
-כוכבים.3 בדרגת חדרים, 114 בן רגיל

נדב סוחר
עצמי חון

 משקיע בתל־אביב ״בזל" מלון •
 בריבת-שחייה בהקמת לירות אלף 605
המלון. של

 משקיע בתל־אביב ״כפר־המכביה" •
כללי. בשיפוץ לירות אלף 815

 משקיע בתל־אביב ״תילטון״ מלון •
שיכ במועדון־בריאות לירות מיליון 1.7
 בריכת-שחייה חדרי-אדים, סאונה, לול

ומנוחה. עיסוי וחדרי
 16 משקיע די־זהב בפר-הנופש •

 ועוד בונגלוס 30 בהקמת לירות מיליון
 לסקי-מים רכבל ובן נוספים, 30ל״ מקום

וטיילת.
 12.7 משקיע נביעות בפר-הנופש •

 חדרים 144 של במיבנים לירות מיליון
מרכזי. ובמיבנה־שירותים

עם יחד ״הרץ״, הרכב חברת 9
מקי הלר, וטוביה רוזנברג יהודה

בהש חדרים, 52 בן מלון באופירה מים
לירות. מיליון 4.2 של קעה
 בבעלות באשקלון, בפר־הנופש •

ב לירות אלף 604 משקיע ״היסתור",
כלליים. שיפוצים

חאי־החשבון אחריות
 בארצות-הברית העליון בית־חמישפט

 בשאלה יפסוק הקרובה בשנה כי הודיע,
 ולבדוק לחקור רואה־חשבון חייב כמה

משקי במה לביקורתו. הנתונה בחברה
 בחשבונות כסף שהפקידו בשיקגו, עים

תבי הגישו שהתמוטטה, בחברת סגורים
 ״אר- החברה, של רואי״החשבון נגד עות
 אותם הזהירו שלא על ארנסט״, את נסט

 אלה בספים השקיעו החברה ראשי בי
הפרטיים. בעסקיהם

 רואי־החשבון בי טוענת אינה התביעה
 אלא בפיקדונות, הנלוז השימוש על ידעו

 מגלה היתה ועניינית נכונה ביקורת בי
בעוד״מועד. המעילות את

 על מיידית השלכה תהיה זו לפסיקה
ב להתחשב הנוהגת בישראל, ההלכה
האמריקאיות. פסיקות

 במנב״ל בקרוב יתמנה שיכו אהוד
 חירם, דן של במקומו מישרד״התחבורה,

 פרישתו. על יעקובי גד לשר שהודיע
 מישנה-למזכיר בתפקיד כיום מכהן שילו

 מישנה חיה וקודם-לבן חברת-העובדים,
הממשלתיות. החברות רשות למנהל
 החברות ברשות רבות שנים עבד שילו

של פרשות בחיסול והצטיין הממשלתיות,

שילו מנכ״ל
מסחרר קידום

 מעשים עשו שמנהליהן מפסידות חברות
 מערב-אפריקה״ ״דיזנגוף כמו פליליים,

כ גם כיהן בחברת-העובדים ו״אלדא״.
ב אחראי והיה הכלכלי, המדור מנהל
 מצב אחר השוטפים למעקבים רבה מידה

תהיסתדרותיים. הקונצרנים
 של מועצת״המנהלים בחבר גם כיהן
 כיושב-ראש השאר ובין רבות, חברות

״סולל-בונה״. של והמאזן הכספים ועדת

מס־השבחה כמה

ם של ד ל

 לדרישות להיכנע נוהגים רבים קבלנים
 מס-השב- לתשלום המקומיות הרשויות

 מהם דורשת שהעירייה מה משלמים חה,
 מס הוא מס״השבחה ניד־עפעף. ללא

 ל־ מוסיפה היא באשר העירייה שגובה
 המס למקובל. מעל אחוזי-בנייה מיגרש

ה הרווח, שיעור מחצית כלל בדרן הוא
ב ההשבחה מן בתוצאה לבונה נוסף

אחוזים.
 רסלר יהודה הנמרץ עורן־הדין

 בלתי- היא זו גבייה כי לאחרונה, גילה
 מס- לגבות רשויות במה הבריח חוקית,
 סכומי- לעומת בלבד סימלי השבחה

!כיצד שביקשו. העתק
 לעיריית מתיר החוק כי גילה רסלר

 למחצית עד מס־השבחה היזם מן לגבות
 את לכסות בדי אבל ההשבחה, תוספת

 החלטת לצורך לרשות שנגרמו ההוצאות
האחוזים. תוספת

מל ש הח
 על זח במדור חפירסום לאחר שבועיים

 אחד שכל מכן לציבור הצפויות הסכנות
 מוצרי-חשמל, למימכר חנות להקים יכול

בט כל בלי מלקוחות מיליונים לגבות
 בכפר- ״חשרון״ סלון התמוטט חונות,

הפסדים. לירות מיליון 3.5 עם סבא
 בישראל הגדול הסלון ובעל מייסד

 בכל תומן נדב, טוביה מרכזי״, ״סלון
 סלוני- כי לצרכנות המועצה בהצעת לב

יצ וכן מתאים, לרישיון יזדקקו החשמל
ל בפיקדונות, סכומי-כסף להבטיח טרכו

התמוטטות• של בטיקרה תשלום

ל חנות פתיחת על-ידי כי טוען נדב
 היצרנים מן לקבל ניתן מוצרים מכירת
 להחל תשלום, ללא מוצרים של דוגמות
 אספקת לפני מלקוחות כספים בגביית

להי בקלות יבול החנות מקים הסחורה.
 כל ללקוח ואין הלקוחות כספי עם עלם

 של היא שבחנות הסחורה שבן תגנה,
בלבד. כדוגמה שניתנה היצרן,
ספקו שחנויות למרות כי טוען נדב

 לסלונים הרי להתמוטט, ימשיכו לטיביות
 ב״סלון אצלו, חשש. כל אין הסולידיים

להק נאלץ הוא מיתון. בל אין מרכזי״,
 של הנחות לתת הרווחים. מתח את טין

 יש לסלון אולם למוצר, לירות 300-500
בו, וקונה החוזר קבוע לקוחות חוג כבר

אח גם הסלון נוספים. לקוחות ומביא
אצלו. הניקנה מוצר כל על לשירות ראי

 עלתה הטלוויזיות בענף בי מספר נדב
 במכירות, הראשון למקום ״זניט״ חברת

 עתה עובדת ״זניט" ״מץ.״ את ומדביקה
 כיום הטלוויזיה מחיר מישמרות. בשתי
 ביקוש נמשן לירות. 4290 הוא לצרכן

 גדול במיוחד ואצלו לתנורי-אפייה, חזק
 במכו- ״רנקו־פולריס." לתנורי הביקוש

מתו מכונות עתה מעדיפים נות״כביסה
ב המתחרות הגרמנית. ״סימאנס״ צרת

 ״סי־ סובן ״א.אי.ג׳י.״ בתוצרת הצלחה
מ סעיד אליאס הוא בארץ מאנס״
חיפה.

 מה לדעת ביקש לרשויות, פנה רסלר
 לצורן שלהן המדוייקות ההוצאות היו

 בניין לוועדת הצעת״חחלטה הדפסת
 שתאשר הוועדה של ישיבה וקיום ערים,

 המגרש. את המשביחה ההחלטה את
 שיעור את בדיוק ישלם בי הודיע הוא

 עד החוק. שקובע כפי הריאלי, ההוצאות
הצליח. כה,

 מעדיפים הקונים המקררים, בעסק
 ״פזגל," חברת מקומיים. מוצרים בעיקר

 ייבוא על ״פנטריסה״ עם הסכם שעשתה
 ועתח למכרם הצליחה לא מקררים, 1000

השתיים, בין מישפטיות תביעות יש


