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לכלכלה ויבשו עורו

בת־־ים עיריית
 על רבה השפעה לו יש בהפקידו רב״פעלים. איש הוא בת־ים עירייה גיזבר
 מדרך־ עסקים. העשה מי ועם אשראי, העירייה הקבל ממי הקובע והוא העירייה,

 ו״יחשים העירייה, גיזבר עם טובים ביחטים להיוה ירצה בנק שכל הוא הטבע
מאד. רחב מושג הוא טובים״

 שגובר גילהה כי ברבים, המישטרה פירסמה עה המדינה, רעשה השנה בינואר
לקה, ירמיהו העירייה,  90/0 של בריביה הלוואה המיזרחי״ מ״בנק קיבל יסקו

 האמור. הבנק עם לעבוד הגיזבר אה לעודד נועדה הנמוכה הריביה כי נראה וכי לשנה,
שקיבל אחרה, הלוואה על נוסף, חומר בידיה כי המישטרה הודיעה לא משום־מה

יסקולקה לירמיהו ההלוואה העברת טופס
— המישטרה סיפרה מה

20$ של לריבית יסקולקה ירמיהו הסכים שבו המיבתב
!לא ומה —
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מזכיר הלוואות מיסחרי

 סניף לאומי״, מ״בנק יסקולקה קיבל 1974 ביוני 23ב־ ריביה. ללא כימעט הגיזבר,
 הלוואה בת־ים". עירייה עובדי ״קרן באמצעות לירות, אלף 25 של הלוואה בת״ים,

לשנה. אחוזים שניים־שלושה של ריבית עם לא־צמודה, שנים, לחמש היא האמורה
 ״בנק מיהר המיזרחי״, מ״בנק ההלוואה עניין את המישטרה פירסמה כאשר

 לשנה, 20.5,/״ של ריבית ההלוואה על ישלם כי יסקולקה עם והסדיר לאומי"
זה. הסדר המאשר מיכתב על לחתום נאלץ יסקולקה רטרואקטיבית.

רעש. ממנה עושים ואין לציבור, עליה דיווחו לא למישטרה. ידועה זו הלוואה
!מדוע

 ידוע כי אמר ליסקולקה, ההלוואה עניין על להגיב שנתבקש לאומי״, ״בנק דובר
השנה. אפריל סוף עד תיפרע כולה ההלוואה וכי לשנה, 20ס/ס היא שהריבית לו

 בלבידים הת״קרות
מפורמ״קה בריחה

 מ־ עתה שחזרו ישראליים, קבלנים
 את המבשרות באירופה, תערוכות״בנייה

 כי מוסרים הקרובות, בשנים המגמות
 את שהציפה הפורמייקה, תקופת תמה

התע האחרונות. בשנים העולם מיטבחי
 עוברת הבנייה כי הראו האחרונות רוכות

ה לפורניר, או טיבעי לעץ מפורמייקה
טיבעי. כעץ נראה

 רבה חשיבות תתאמת, אם זו, למגמה
 של החדש מיפעל״הפורמייקה עתיד לגבי

 זה- שנפתח בעפולה, סחרוג אליהו
 מיליון 40מ־ למעלה של בהשקעה עתה

 לאירופה, ייצוא על מבוסס המיפעל לירות.
לערער עלולות החדשות המגמות אולם

עתידו. ואת המיפעל תחזיות את
הכל העיתונים מוסרים זאת לעומת

 עלייה חלה בארצות־הברית כי כליים,
 1000 מחיר הלבידים. במחירי מסחררת

 1972 בסוף דולר 170מ־ ירד מרובע רגל
 עלו המחירים •197$ בסוף דולר 115ל־

 סביב והתייצבו 1975 שנת במהלך קצת
 ובינואר בעלייה, שוב הם עתה דולר. 135

 המעשייה כאשר דולר, 160מ״ ליותר הגיעו
הקרוב. בקיץ דולר 180 של מחיר צופה

 אצל המלאי אזילת הן לעלייה הסיבות
 התחלי- החומרים התייקרות הסוחרים,

בבנייה. וההתאוששות פיים

 על״ידי אלה בימים הוגש מעניין בג״ץ
 ואבדה טבעה שסחורתו ייבואן־נירוסטה,

אפ חופי ליד ״סילברסטאון״ באונייה
ריקה.

 הסחורה, ערך במלוא פוצה הייבואן
 התמורה את קיבל הוא אולם דולר. 4000

 מבקש הוא האובדן. ביום הלירה שער לפי
 כיום, הלירה שער לפי התמורה את לקבל

 לטע- זר• במטבע הכסף את לחילופין, או,
 שאבדה, זו תחת אחרת סחורה קנה נתו,

 הסכום את הממשלה מן לקבל זכאי והוא
הסחורה. אובדן את לו שיכסה

 של פסק-דין לשמש יוכל לכך תקדים
 משקיע כי שקבע העליון, בית-המישפט

 רגל, שפשט למיפעל זר מלווה או זר,
 שבו ערך באותו השקעתו את חזרה יקבל

שהת בפיחותים התחשב מבלי השקיעה,
מאז. רחשו

!זהירות

רושמות קופות
 הנמכרות הרושמות הקופות כל לא

דרי לפי ספרים לנהל במטרה בישראל,
 שהוצא. לתקן מתאימות מס־ההכנסה, שת

 מכירה בדבר לאנשי־המכס, פניות כמה
כלל. נענו לא התקן, לפי שלא קופות של

 כי שהוצא התקן דורש למשל, כך,
שי מיספר מונה תכלול הרושמת הקופה

 : הסיבה לאיפוס. ניתן שלא שוטף, דורי
 את לשנות ניתן לאיפוס, הניתן במונה

פיקטיבית. בצורה שבו הנתונים
 ניתנת שוודיה, תוצרת הקופות, אחת

ש לתקן מתאימה אינה ולכן לאיפוס,
לאח פנו מתחרים ייבואנים כמה הוצא•

 כי אישר והוא זה, בעניין במכס ראי
 לתקן הבטיח הייבואן וכי לו ידוע הדבר

העניין. את

 ניירות ״רשות מנהל טאוב, יצחק
 ״הריבעון עורך התמנה באוצר, הערך״

ב רב״היוקרה הביטאון שהוא לכלכלה״,
 נערך הריבעון הכלכלה. בתחומי ישראל

ה פרומקין הרשל על־ידי רבות שנים
מנוח.

טאוב יצחק
יוקרה

 מודעות הייבואן מפרסם אלה בימים
 אם חשוב זה אין כי רומז הוא שבהן

 היא הכוונה לתקן. מתאימה הקופה
 יקפידו לא מן יצחק הדחת שבעיקבות
 התקן, מילוי על מס-ההכנסה שילטונות
 אם גם הקופה, ברישומי הכרה ויאפשרו

שהוצא. לתקן מתאימה אינה

הייבוא? תחנות יקרות מדוע
 הייבוא תרופות לצרכן עולות מדוע מגלה הבריאות מישרד על־ידי שהוכנה טבלה

לייבואן. בחו״ל ממחיריהן ויותר שלושה פי
 בחו״ל וביטוח הובלה על ההוצאות אחת, לירה לייבוא! בחו״ל שמחירה תרופה,

 אגורות. 57.75 הם הנמל, בשערי למיניהם, והמכסים המיסים אגורות. עשר עוד הן
 בגובה בנקאיות, שיחדור הוצאות אגורות. 167.75 כבר הוא הנמל בשער שמחירה כך
 אגורות. 5.03 או ,3,/״ עוד ובדיקה רישום הוצאות אגורות. 10.07 עוד נותנות ,6,/״

אגורות. 182.85 הוא התרופה של הקרן מחיר
 הוא לרוקח התרופה ומחיר אגורות, 54.86 או 30ס/ס הוא הייבואן של הרווח

 התרופה ומחיר — אגורות 79.24 שהם ,33.30/0 של רווח מוסיף הרוקח אגורות. 237.71
אגורות. 316.95 הוא לצרכן

על מחפה מי
טוביהו? יצחק

 גיזבר כי התפרסם מאז זמן, שעובר ככל
 זייף י, ה ובי ט יצחק החלב״, ״מועצת

 המישטרה אין מדוע התמיהה רבה צ׳ק,
 לחקור, שצריך כפי הפרשה את חוקרת

 לדין, טוביהו של בהעמדתו ומסתפקת
ב לשימוש שותפיו היו מי למצוא בלי

האישית. לטובתו המועצה כספי
 מתפרסמות להלן .המובאות העובדות

 חושפת שהן, כפי והבאתו, לראשונה,
 ענייני ניהול דרך של ביותר עגומה תמונה

המועצה.
 עבור ייבא המועצה גיזבר כי מסתבר

 כ- — עיסוקו עם יחד אבקת״חלב, עצמו
 אבקת״חלב בייבוא — המועצה גיזבר
 במחסני אוחסנה האבקה המועצה. עבור

 בעשרות מדובר תשלום. ללא המועצה,
אבקת־חלב. של טונות

 שטר- ל״מחלבות העביר הוא זו אבקה
 לעיסקת- בשותפות עימו שנכנסו אוס״,
 נוסף שותף לאיראן. גבינות של ייצוא
 בשם ברה1ו היתה הגבינות, לייצוא שלו,

בע״מ״. חכמוב ״הרצל
ממ אשראים ולקבל ייצואו, להיות כדי

 יש לייצוא, ומימון ותמריצים שלתיים
מת כל, ראשית ממשלתי. באישור צורך

 גל, שלמה דאז, המועצה מנכ״ל כי ברר
ה הבינלאומי ל״בנק רישמי מיכתב כתב

 לו ידועה כי מאשר הוא בו ראשון״,
 למועצה ואין טוביהו, של הייצוא עיסקת

 הבינלאומי״ ״הבנק זו. לעיסקה התנגדות
ו כייצואן, כרטיס־אשראי לטוביה? פתח

 ב- הממונה הפקיד על-ידי אושר הדבר
קליינפלד. מישרד־המיסחר־והתעשייה,

ה ל״בנק העבירו שטראוס״ ״מחלבות
 של הייצוא מימון חשבון על בינלאומי״,

לירות. אלף 600 סך על צ׳ק הגבינות,
 מ״מועצת- קיבלו עצמן מחלבות אותן
 על מיקדמות טוביהו, על-ידי החלב״,

 ה־ בעתיד. המגיעות סובסידיות חשבון
לירות. מיליון 1.7 בסך היו מיקדמות
 חברת- על־ידי נעשו המועצה ביטוחי

ל הגיעה אחד יום ״אליהו״. הביטוח
 על ״אליהו״ של תביעת־תשלום מועצה
 של ערנותו רק וגבינות. אבקת־חלב עיסקי

 שמבי, ז׳ק בשם אדם עובד-המועצה,
 הפרטיים עסקיו בביטוח מדובר כי העלתה

 חברת על־ידי הם גם שנעשו טוביהו, של
הוחזר. החשבון ״אליהו״.

 !נחקרות הן האם העובדות. כאן עד
לא. כלל
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