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בו״ן אחד ב
ת יו ה ו״איורים״ עונדים״ ״שיכון חנ

ה ישראלי שיא שיגו גונ ם נ  שציתן ההפסדי
ת לצנור מ ק ה הפ השתיים אחד. נניין מ

ן נניין על לירות מיליון 10כ״ סידו 120 נ

עופר מנכ״ל־דשעבר
לא־צמודיס הפסדים

ת שהן דירות - דויד-חמלך נשדרות נוגו  נ
ת תל-אניג. רו חנ ת ח  הרווחים פי מקוו

ם משני סו הנותרים חננייני נ ההפס את י
דים.

ה סינ  נמכרו שהדירות היא להפסד ה
 ניהל עת הצמדה, ללא שנים כארנע לפני
די עופר. אברהם עונדים״ ״שיכון את
ת מרווחת רה  נ־ אז נמכרה חדרים 5 נ

לי אלף 400נ״ דירת-גג לירות, אלף 160
ם היו רות. ר דירות כמה שקנו רני חי מ  נ
 אותן מוכרים האחת, לירות אלף 160

ת. לירות אלף 600נ־ כיום ח א ה
מיל 2 של הפסדים שנשא אחר, נניין

ת של הוא נלכד, לירות יון ר  ״אהרון חנ
 פילץ, אריה עם כשותפות רונינשטיין״

ג חו ר ג. פינקס נ אני ל- ת  נכניין הדירות נ
 השותפות אולם הצמדה, ללא נמכרו זח

ה פורקה) (שנינתיים ת ס תר עצמה ני  ני
הנניינים.

מנה עונדים״ ו״שיכון ״רונינשטיין״
 ״קופת־חולים״ עם משא״ומתן עתה לות
ת, של מחזיקה ההסתדרו  וחצי נשישה ה

ם מול המלך דויד כשדרות דונמים מינני  ח
 להחליף רוצה ״קופת״חולים״ חנזפרים.

 ״רונינשטיין״ של דונם 35 עס השטח את
 חמייו- תל-גרוך, ליד עונדים״, ו״שיכון

צעירים. לזוגות עדים

מייצאת אלול
לאיראן

ת  חגרה עם כשותפות ״אלול״, חנר
ם וציוד חשמל מערכות לינוא  ל- מינני

לאי מערכות״ציוד מייצאת החלה לולים,
ת ציוד של הוא הייצוא עיקר ראן•  לחוו

ת. חקלאיו
 מוסר קיליץ, דויד ״אלול״, מנכ״ל

ש כי ה תיקון ינק מ שנון פרטים נ  נדין־וח
ת על-ידי שנעשה ״אלול״, על ח חני א  ה

י כי טוען הוא נעולם. הידועות רות  חנ
 מהנדסים של שותפות היא ״אמיי״ רת

 הרווחים כי וכן כלל, סוכנים לח שאין
ם ״אלול״ של קי הנז הנתונים מן רחו

ת, כרים שנונו חם נדינים־וח מ נמוכים ו
ה. הם הרג נ
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עברית במהדורה
ם אלף כחטישת-עשר  מדי״חודש קוני

 ״סגן״סטאר״. הידוע היומן את כישראל
א על הכגד והמיסוי כמכירות, הגידול  יינו

או הללו האנגלים היומנים ה את הני
 הו- של לרעיון יעקובסון, ולטי סוכן׳

 של היומנים ואכן, כישראל. צאתם־לאור
ת גם יופיעו 1976 שנת רי ענ  הודפסו והם נ

כארץ.
סון של רצונו אולם עקונ  את להוזיל י

 לירות 45נ״ כה עד שנמכר היומן, מחיר
ם כי התכרר כתוהו. עלו כממוצע,  קיי

 יומני-כיס על 38״/״ של מייוחד מס-קנייה
נישראל. הנדפסים

 גודומן קבוצת
ת..ד לעסקת שכונ

חו גולדמו מוריי הקנדי המשקיע
ם תם מי שותפות אלה ני ם הסכם־ קי ל ח  נ

משו הקמה על ״כלל", קונצרן עם שווים
איזור חדישה מגורים שכונת של תפת  נ

תל־אניג. כצפון ל׳
ת צריכה היתה תחילה ר  ״ישרא- חנ

ם לום״ ת להקי  על- שאורגן הפרוייקט, א
ענרח אחר נאמן. אברהם עוח״ד ידי

נאמן פרקליט
קבועים לא שותפים

ת ההצעה צ  חגרת כשותפות ״כלל״ לקנו
ם השייכת ״אלרם״, קי ל ח  ל״חנרה שווים נ
ת ולמשקיעי לישראל״ צ  גוטווירט. קנו

טלה כחודשיים לפני  את ״אלרום״, ני
 אחר. מועמד חיפשה ו״כלל״ השתתפותה,

 הגדולים המשקיעים אחד הוא גולדמן
ם ורכש נ״כלל־עוצמה״, מי  את אלה ני

דח״ ״מיפעלי  רובינסון ממישפחת הני
ך ס דולר. מיליון 8.2 של נ

והונאות תשבו המכוניות: שוק

י

החדש? המישפטי היועץ
תו  אהרון פרופסור מונח שנו רגע מאו

טו לממשלה, חמישפטי כיועץ ברק  הני
כתפ ינהג כיצד לראות נציפייח, הכל נו

ת. קידו שינו  עד שעשה המעשים רנ-הח
מדי קווי את לשרטט אפשרות נותנים כה

כלכליים• כעניינים ניותו
ר איני הוא כל, קודם ת- רק ני סנו  ני

ם לפסוק רשאי המישפט  אשם נאשם א
ק לאו. או ר  את להפעיל עליו כי סכור נ

ת ת הסמכו ק לו המוקני הפסי  הליכים ל
שמ מאיר הקודם, היועץ מישפטיים.

ר גר, ק ת לעיתים נו  עצר שלא על קרונו
ח ונטה מישפטיים הליכים ת- להני  לני

ק. המישפט ק לפסו ר ר נ  העינויים כי טנו
ם כי הלי  כה הפרט לגני המישפטיים נ

 המישפטי היועץ של שחונתו עד גדולים,
שום, הגשת למנוע היא ם כתנ-אי  לדעתו א
ק אין  אישום. להשגת ראיות די מכיל התי

 פרקליטות גם אלא הוא רק לא לדעתו,
כך. לנהוג צריכה אחראית

ק ר  דעת- של לאי״השפעח כיותר דואג נ
 מקו״ נית־המישפט. על והעיתונות הקהל

ת מונע חיה ני טוענים רניו הצגת א

ה ״ניקוי-ראש״ טלוויזי ה מיקרה נגלל נ
ם תו גם סיכוני אחי מ  אילולא שלו, ניוז

ם פנו חי א שח סינוני ה  לנית־חמישפט. נכק
ש הוא ת דיון למנוע ניק ס כנ  הנושא. על נ

ת פעם לא דוחה הוא-עצמו כנוש החלטו
ה המועלים אים ת או  והוא נעיתוגות, עת נ

די יירגעו שהרוחות עד ממתין  שיוכל נ
השפעה. ללא להחליט

ק ר ר מודע נ  נכוח״אדם החמור למחסו
ת טו ת נפרקלי קו ל ח מ  של המישפטיות ונ

ה לתיגנור פועל הוא מישרדי-הממשלה.
ס, כנושאי המישפטית מערכת סי והו מי

שפט סיף ג המחוזי לנית-חמי אני ל- מ שו נ
ה. רק שיעסוק מייוחד פט ס הננ ״ ס מ נ

ק ר ש המיוחדים לנתי״הדין מתנגד נ
ס הגשם, אחר כפיטריות כמדינה צצו ו
ם יש ני גור טל ת ולהחזיר לנ מכו א הס
שפט השיפוטיות יות ד. לנית־המי לנ נ נ

ל הורה הוא אלה ימים ט  של שורה לנ
לפי נית-הדין כמו מייוחדים, נתי־דין

 למס- נית-דין רכוש, תפיסת כעד צויים
ם,  וע- להחלטות״שומה, ועדת-הערר עסקי

 סיכסוכי- וועדת חולי-נפש דת־אישפוז
קרקעות.

שנה תוך הוקם מיפעל
ם נעפולה מיפעל־חפורמייקח ק  על־ הו

 שנח תוך סחרוב אליהו התעשיין ידי
חת מאז כ יחל המיפעל אנן־הפינח. הנ

ו הושקעו חודשיים. תוך מלא ייצור  42 נ
 הראשוני חתיכנון לעומת לירות, מיליון

 העצמית ההשקעה לירות. מיליון 22 של
ם מיליון, 18 היא נמיפעל ה ר מ הוש כנ

עשרה. קעו
שקעח הגידול  השאר, נין מקורו, נה

ם. תי חו למשקיעים העניקה הממשלה נפי

ש העצמית, ההשקעה לכיסוי הלוואות
ת הפיחותים. נגלל גדלה או  הן ההלוו

 מיליון 4.5 ייצר המיפעל שנים. לשלוש
 את ויכפיל לשנה פורמייקה מרונע מטר
 חייג יהיה הוא הישראלי. חייצנר כושר

מיו ולדינרי מתוצרתו, מחצלת לייצא  מקי
 הם הנעלים כגרמניה. נוונטח לכך השוק

ת ומישפחתו, סחרוב אליהו צ קנו יו ו
 משקיעים שלו ״נשיונל״, סוכן גיל, רם

משווייץ.

המשו המכוניות נשוק שאחז השיתוק
 הונאות. של מדהים לרינוי גורם משות

מכי של חדש ספורט מתפתח לאחרונה
ת. מכוניות רת  המוכרים היו כה עד מונו

ת גיריד־חמכוניות, כעיקר פועלים מ ה
ת קיים ח  אולם המכוניות, נעיר לשנוע א

א אלו לפעולות הפירסום  לצעדי-פי- הני
ם, קוח קו מ שים נ הענריינים. על המק

ם • מי  להערים גנני-רכג הצליחו אלה ני
 נאמצעות וחשדן מנוסח מיגרש נעל על

ח חנול ה שטרם ת ת כארץ. נוס
ג המוכר ה כולל מכונית, מ  ו־ מסמכי

 רישיון־הרכנ, היינו — נעליה מיסמכי
 גנג אחר ותעודת״הזחות. רישיון־נהיגה

המכו מיספרי את העכיר שנייה, מכונית
 והחליף השנייה למכונית הראשונה נית
ת את ת כתעודות התמונו  והנהיגה, הזהו
תמונותיו״שלו. את שיישאו כך

ת הציע הוא ח המכונית א מונ ה ה
״ שנייה, ארו  את שנשאה אדומה ״סונ

ה המכונית מיספרי מונ  ל- הראשונה, ה
ק חמיגרש מיגרש-מכוניות. ד רשי את נ

ת המכוניות מת מונו ה מצא ולא ה  ״סו״ ג
ארו״ ק כזה. מספר עם כזו נ ד  את גם נ

 כשורה. היה והכל והתעודות, הרישיונות
ל המוכר ם חלק לירות, אלף 32 קינ קי צ׳  נ

ק למחרת כנר פדה שאותם נ נ הצ תוך נ
ת אגג, חמזוייפות. התעודות גת תונ  הכ

ת של היתה נתעודת־הזחות י  גר שנו נ
 שאל וכאשר הרכג, מיגרש נעל של מכר
מג המוכר את  הלח השיג מכרו על ה

ל ההפטרה מן תשונות  נכושר־שיכנוע אנ
לג ס- תו ת מכר המיגרש גמור. ונ המכו א

ה נית ה אשר תמים לקונ ח ק  למוסך, ל
מיקרה• — התרמית התגלתה ושם נ

 המיג- :מעניין מישפטי סכך נוצר עתה
ם־לג, קנח רש תו ת עליו ואין נ פלי אחריו

שפט כי גם טוען המיגרש לית.  נית־המי
ע קנ ם י ת לפצות צריך הוא ונכמה א ה א
 קור- נפל המיגרש גם שכן האחרון, קונה

אה. נן להונ
ם אין שוג עתה קי תפ  נעלי-המיגר- מס

ת שים ק די נ  הם אלא מיספרי־הרכג, נ
שים ת גם מנק תונו הרכג. מוכרי של כ

המכוניות״ כ״יריד שוק־־המכוניות
לא־ידועים בעלים


