
ימים בכמה כסך עשה
 בכמה קל כסף לעשות ברצונך יש אם
מארס. חודש לסוף מזומנים הכן ימים,

 זה, חודש סוף של המאזן לקראת אז,
 איגרות״החוב את רבים משקיעים מוכרים

 יורדים הצמודים ושערי שלחם, הצמודות
אח ימים כעבור טובות. נקודות בכמה
ה מתחיל החדשה, בשנת-הכספים דים,

 שוב עולים ושעריהם לצמודים, ביקוש
 החוזר קבוע, תהליך זהו נקודות. בכמה

 חריף יחיה הוא השנה אולם מדי-שנה.
 של הפידיון יהיה מארס בסוף שכן יותר, ^
 ״ק״, מסידרה הצמודות איגרות־החוב 1

 ה- מסכום מחצית לפחות כי להניח ויש
 כעבור באיגרות־חוב, שוב תושקע פידיון
 שיגרום דבר הפידיון, מאז ספורים ימים

הרגיל. מן גדול לביקוש ״
 לתת הוא כן, אם לעשות, שעליך מה
 את צמודים. לקנות הוראה שלך לסוכן

 היא אולם במארס, 31ב״ תתן ההוראה
 שאינך כך באפריל, 1ב- רק בפועל תבוצע

המס- המאזן בשנת עליה לדווח צריך

,לגל לחודש
 לירות אלף 11 תשלם ״אל-על״ חברת

 ואלה א של יחסי־הציבור לחברת לחודש
 האחראי גלי, אלקנה של אשתו גלי,

התעשייה של ויחסי־הציבור לפירסומים

גלי אלקנה
לאשה תשלום

ב רפ״י ראשי עם נימנה גלי האווירית.
 גד לשר-התחבורה ביותר ומקורב עבר,

 גלי, את מטפח החל יעקובי יעקובי.
 פרס שימעון עם גלי שיחסי אחרי בעיקר

הצטננו.
 חוזה על מותחים ״אל-על״ בחברת

 מחלקת לחברה מרח. ביקורת זה מוזר
 העולה ויחסי-ציבור, לדוברות גדולה

 של הדובר עבר אף לאחרונה רב. כסף
 אחר לתפקיד שרניו, ארנילל ״אל-על,״

בחברה.

□ ר׳ ר פ ס

ר וז 11־ י מ ח ל
 למלון כשותפת נכנסה ספרדית קבוצה

 המלון אגני♦ איתן של ״חמי-זוהר״
 לפני חדרים. 150ו״ כוכבים שלושה בן יחיה
 אולם לאבני, קרקע הוקצתה וחצי כשנה
 אבני הודיע לאחרונה הרבה. נעשה טרם

 שביקשו הספרדיים, השותפים כניסת על
ביס-המלח. פונדק להקים גם

 ד״ר בראשות אחרת, זרח לקבוצה
 בית להקמת התוכנית הוקפאה אקסן,

ש- לאחר במקום, חדרים 150 בן מרגוע

ב 5ה- עד המתן מארס. בסוף תיימת
ש ההפרש פקודת־מכירה. ותן אפריל,
ו אחוזים, כמה״וכמה בן יהיה תעשה
ימים• בכמה זאת עושה אתה

כהש בצמודים, שוב להשקיע כדאי
 תוכל כיום. הקיימת ביותר הטובה קעה

 יעלה 1976 בשנת כי בביטחון להניח
 בעיקר לקנות כדאי לפחות. 35ב״* המדד

 וחצי, שנה בעוד הנפדות הסדרות את
 החדשות את וגם ו״ש״, ״ר״ מטיפוס

 מכך תיבהל אל ״.3000״ מטיפוס ביותר,
 אי־חהצמדה .90ב* רק צמודות שהחדשות

 אי־הצמדה שנים בעשר נותן 10* של
 את מהוון אתה ואם בהפרש, 100* של
בילבד. 30* של הפרש זח הרי כיום, זה

 מלאה הצמדה כאילי קונה שאתה כך
 אחת. לשנה 70* של והצמדה שנים, לתשע
 את ירעו שבעתיד להניח שסביר כיוון
 אלה, חדשות איגרות הרי האיגרות, תנאי

 מהוות ביותר, נמוכים כיום ששעריהן
מושכת. השקעה

א נ נ ו י הי
 יחידת את להפוך ההסתדרות החלטת

ה ליחידה ״מיבטהים״ קרן של המחשב
 מבחינת חשובה קרנות־הגמל, של מרכזית
 יעילים סדרים על הקרנות ניהול השתתת

 פורסמה, שטרם ההחלטה, ומודרניים.
 חבר בראשות מייוחדת, בוועדה נתקבלה
 שהמליצה וילן, קוגה המרכזת הוועדה

ה שיחיה מחשב תרכוש ״מיבטחים״ כי
הגמל. קרנות כל של מחשב

 אישית. השלכה יש זו להחלטה אולם
 ההסתדרות מזכיר היה שנים כמה לפני

ה מועצת יושב״ראש משל, ירוחם
 מאיר, בנו, ״מיבטחים״. של מנהלים

 של יחידת־המיכון את למעשה ניהל
 יחידת- התקשרה עת אותה ״מיבטחים.״

 למיכון חברה עם ״מיבטחים״ של המיכון
 לה מסרה ״יענא,״ בשם נתונים ועיבוד

 לירות אלפי מאות של גודל בסדר עבודות
 משל מאיר עזב שנים שלוש לפני לשנה.

 כבעל- ל״יענא״ הצטרף ״מיבטחים,״ את
 לעבוד ממשיכה ו״יענא״ וכמנהל, מניות
 עתה, ״מיבטחים.״ עבור פעילה בצורה

הת משלה, מחשב ״מיבטחים״ כשקונה
 השירות את ייתן מי השאלה עוררה

 לקבל רוצח ״יענא״ זו. ליחידת־מחשב
 ״מיב־ אנשי בעוד אלה, מעבודות נתח

 יכולים עצמם הם כי סבורים טחים"
 בבנות צורך ואין העבודה, את לעשות
למיניהן. ״יענא״

 רוצה אינו כי אמר עצמו וילן קובה
 ו״מיבטחים״, ״יענא״ של לנושא להיכנס

 את רק בדקה שבראשותו הוועדה וכי
 ליחידת-מחשב ״מיבטחים״ הפיכת שאלת

 ההסתדרות, דובר הקרנות. לכל מרכזית
 ירוחם כי השיב הנושא, לגבי שנשאל

 עבודות בענייני מעולם התערב לא משל
 השואלים את והפנה ״יענא״, או בנו

 ב״מיבטחים״ בכיר מקור ל״מיבטחים".
 ״מיב־ של עבודות־השירות עיקר כי השיב

 של לישכת־השירות על-ידי נעשות טחים״
 עבודות כיום עושה ו״יענא״ ״אי-בי-אם״,

 הם וכי לערך, לשנה לירות אלף 400ב־
 קרן- עבור גם דומות עבודות מבצעים
 ״סולל-מונה״. עובדי של ״נתיב״ הפנסיה

 המחשב את יקנו כאשר כי אמר הוא
השי עבודות את יתן מי יחליטו החדש,

למיניהן. רות

המאו התוכנית למימוש דבר נעשה לא
שרת.

 מלון להרחיב חרוצה שלישית, קבוצה
 מבקשת כהן, צבי בראשות בשפך-זוחר,

לאח ב׳. בדרגה חדרים 138 עוד להוסיף
התוכ את לקדם הקבוצה החליטה רונה
 את לאשר ממישרד־התיירות וביקשה נית,

אושרה. הבקשה מחדש. ההרחבה

התפטרות!
הנציב של
 מס- נציב של התפטרותו הודעת
 מכל יותר מסמלת מן, יצחק ההכנסה

 שר-האוצר של והיכולת הרצון חוסר את
 השחור. בהון להילחם רבינוביץ יהושע

 לתפקידו קודם מצליח רואה-חשבון מן,
 את לחסל ניתן כיצד היטב יודע הנוכחי,

 הוא מסוכן. הוא וכמה השחור ההון
 שעיקריה כוללת, תוכנית לאוצר הציע

:היו
מאו מיפעלים על המיסוי הכבדת ס
;הון השקעות לעידוד החוק ושינוי שרים
; הנת״ד על מס הטלת •
ו למוכ״ז איגרות-החוב ביטול •

;איגרת״חוב כל רישום חובת
 בחצהרות״הון מלאה דיווח חובת •

;יהלומנים על־ידי ספרים וניהול
ב עסקות על מלאה דיווח חובת •

מזומנים.
 150 של תוספת מן תבע כך על נוסף
ב כיום העובד למס־החכנסח, עובדים
 מצא מן בכוח־האדם. 25* של מחסור

מעצ בגביות לפיגורים העיקרי הגורם כי
 בכוח־אדם ממחסור נובע וחברות מאיים

במס־ההכנסה.
 עובדי מיספר הכפלת גם תבע הוא

מס־ההכנסה. של מחלקת-החקירות
 כיוון הושהו. או נידחו דרישותיו כל
 כמוהו השחור ההון כי מאמין שמן

 המסקנות, את הסיק המשק, בגוף כסרטן
 לא אם בתפקידי ימשיך לא כי הצהיר

הנדון). (ראה דרישותיו כל את יקבל

ק1מחזור..
בישראל
מעלה מיליון 3מ־ ז

האוטו מכונות־התפירה חברת מחזור
 היה 1975 בשנת בישראל ״נקי״ מטיות
 מייו- החברה לירות. מיליון 3מ־ למעלה

 ״סנברנד חברת באמצעות בישראל צגת
הצעי לאנשי־העסקים השייכת ישראל,״

אלקלעי. וניסים אילן יצחק רים

אלקלעי מנהל
חדש דגם

 בעיקר בישראל בעבר מכרה החברה
ה לתעשיית אוטומטיות מכונות״תפירה

 למכירות נכנסה ולאחרונה טכסטיל,
פוע זה בתחום ביתיות. מכונות-תפירה

 ״זינגר״ כמו גדולות, חברות כמה לות
 לשוק עתה מכניסה ״נקי״ האמריקאית.

מ פחות שמישקלו מיטלטל, חדש, דגם
 יהיה לצרכן ומחירו קילוגרמים, עשרה
המזוודה. כולל ל״י 3,990

פורש ״לופטהנזרר מנהל
 בישראל, ״לופטהנזה״ סניף מנהל
החב סניף את לנהל עובר פישר, פאול

 סניף מנהל יבוא במקומו בהאנובר. רה
באוסטרליה. החברה

 ״קונדור,״ ״לופטהנזה,״ של חברת־הבת
 חד־פעמי היתר ישראל מממשלת קיבלה
 זה. בחודש 28ב- טיסת־שכר ללוד להביא

 מדיניות לשינוי אות בכך רואה החברה
טיסות־השכר.

מערער ..סוני׳
היטדהפיחות על

 על מערערים בישראל ״טוני״ סוכני
 במסיבת- עליהם. שהוטלו היטלי-הפיחות

 שהושעה, המכס חוקר של עיתונאים
ה בכל ופורסם נמסר אופק, מיכאל
 פיחות היטלי חייב ״סוני" כי עיתונים

 לירות. מיליון 5 של בשיעור מלאי על
ש בציוד מדובר כי מוסרים הענף חוגי

 וחצי מיליון בשווי צה״ל, עבור הובא
לירות.

 של הפיחות בעיקבות נרשם הציוד
 ו״סוני״ המכס, על-ידי 1974 נובמבר
 בציוד מדובר כי בנימוק ההיטל על עירער

 הציוד, תמורת שילם צה״ל צה״ל. של
 כאשר ״סוני״ ממחסני הוציאו לא אולם
 ציוד אותו נרשם ושוב נוסף, פיחות הגיע
פיחות. בהיטל שנית וחוייב עצמו

 זהו כי ״סוני״ טוען המלאי שאר לגבי
 ישן בהיותו למכירה, ניתן שאינו ציוד

זמנם. שעבר מפריטים ומורכב

רעות חדשות
מדליות לאספני

סובייטי להיט
השבוע, קבעה מערב-גרמניר, ממשלת

 למס- כפופות ומטבעות־זהב מדליות כי
 המס אחרת. סחורה ככל הערך־המוסף,

 למיניהן, מדליות־זיכרון על רק לא יחול
 פזו 50 כמו מטבעות-זהב, על גם אלא

 הנושא דרום־אפריקאי ראנד מכסיקאי,
ה על וכן בריטי, סוברן קרוגר, דמות
 שהוא שרבונאט, — בעולם האחרון להיט

רובל. 10 של סובייטי מטבע-זהב
 הגרמני, הפדרלי שר״האוצר החלטת

 הן מטבעות־זהב כי קבעה אפל, האנס
 המס וביצים. חלב כמו סחורה, בגדר
 ובשיעור לאספנים, 5.5* של בשיעור יהיה

 מהווה זו החלטה למשקיעים. 11* של
 אחרי הזהובים, לבעלי נוספת מהלומה
 באמריקה לזהב החוקי המיסחר שפתיחת
ה בדצמבר המיסחר, נפתח מאז הכזיבה.
ב לאמריקה הזהב ייבוא ירד אחרון,
במח ירד הזהב מטבעות וייצוא שליש,

 קרן־ תמכור הקרובים בחודשיים צית.
 פומביות, במכירות הבינלאומית, המטבע

 60כ-* שחן זהב, של אונקיות מיליון 25
 מצפים השנתית. העולמית התפוקה מן
 הזהב מחיר את יורידו אלו מכירות כי

 דולר 130 של הנוכחי ממחירו בעולם
דולר. 106.22ל- האונקיה,
 את גם גוררת הזהב מחירי ירידת

 שגם כך מטבעות־הזהב, מחירי ירידת
ה הטלת דומה. ירידה צפוייה בישראל

 כשוק גרמניה את תחסל בגרמניה מס
 יתפתחו אם היא והשאלה למטבעות,

 בלוכסנד או בשווייץ תחליפיים שווקים
בורג.
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