
המס ראשי שילם! האם
להחוק מס־הנסיעות את י

 פקידי שמות את מוסרת באחרונה, שהוכנה ״אל־על״, קברניטי של רשימה
כרטי שרכשו למרות הראשונה, במחלקה ״אל־על״, בחברת לחו״ל שטסו הממשלה

 לירות, 8000 עולה וחזרה לארה״ב רגיל כרטיס (תיירים). הרגילה למחלקה סים
 הפרש על לירות• 4000 הוא ההפרש לירות. אלף 12 הראשונה במחלקה וכרטיס

לכרטיס. לירות 600 שהוא ,15* של מס־נסיעות חל זה
 חברת שאם כך טיסות־חינם, על גם מלא מס״נסיעות לשלם חובה החוק, לפי
 כספית, תוספת ללא ראשונה למחלקה רגילה ממחלקה נוסע מעבירה ,,אל-על״

מס־הנסיעות. תוספת את לשלם עליו
 לקוות ויש בכירים, פקידי־ממשלה של הם ברשימה המופיעים השמות מרבית

 בכמה אבל כחוק. המס את גם השלימו הכרטיס, מחיר את ששילמו מישרדיהם, כי
 ממשלת חשבון על נסעה לא שהאשה ספק ואין אשתו, עם הפקיד נסע מיקרים
 הפרשי- את כזה, באופן טסו שנשותיהם מס־ההכנסה, ראשי שילמו האם ישראל.

 ראשונה רשימה להלן כן. שלא אומרים יודעי־דבר ? ולהם מהם המגיעים המס
:הבאים) בגיליונות (המשך הראשונה במחלקה כאלה נוסעים של

שה המדינה, הכנסות על הטמונה • לניו־ 001 טיסה ואשתו, ניידרפר מ
ם מס־הכנסה, נציב סגן • 29,4.76 יורק, לי ם ס על  לניו־ 1015 טיסה ואשתו, מו
ארד גדולים, למיפעלים סגן־פקיד״שומה • 25.4.76 יורק, מי, אדו א טיסה נ
 לניו- 001 טיסה שר-שלום, שירן התקציבים, על הממונה • מועלם עם 1015
שה ההשקעות, רשות מנהל • 21.3.76 יורק,  23.1.76 לפאריס, 323 טיסה גורן, מ

 נעצרות לניו-י,רק טיסותיה אולם לאירופה, בטיסות ראשונה מחלקה אין (ל״אל־על״
שטיין, צבי לאנרגיה, הממשלה יועץ • באירופה) לניו־יורק, 001 טיסה דינ

ה במישרד״החקלאות, אגף־הייצוא מנהלת • 16.2.76 מ לו ה 323 טיסה שחורי, י
לניו״יורק, 001 טיסה אבינרי, שלמה החוץ, משרד מנכ״ל • 29.2.76 לפאריס,

ס ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל © 3.5.76 מו  5.5.76 ללונדון, 017 טיסה ערן, ע
שה ,,דיסקונט״, בנק מנכ״ל • .3.2.76 לציריך, 337 טיסה ואשתו, גיטר בנו מ

אישור דולב קיבל שרשף
הרון העיתונאי של שנים בן מאבק  א

בהצ הוכתר תל־אביב, עיריית נגד דולב
 דינה הפסנתרנית ואשתו, דולב לחה.

 9 מיספר חן בשדרות מתגוררים אברך,
 594 ששיטחה החלקה, על בתל־אביב.

קומות שלוש בן בית״מגורים עומד ממ״ר

 סגירת על-ידי שלו, דירת־הגג הגדלת
 ששיטחה דירתו, של הפתוחה מירפסת־הגג

מטרים. 45
 מהנדס״העיר מחלקת שערכה בדיקות

 160* הוא כיום הבניין שטח כי העלו,
רק לבנות שמותר בעוד המיגרש, משטח

אכרף דינה ופסנתרנית דולב עיתונאי
לפסנתר־כנף מקום

 דירות- שתי ובו חלקית קומת־קרקע מעל
 44 של שטח בעלות הן דירות־הגג גג.

 חדרים שני ובהן אחת, כל מרובע מטר
 רישיון, ללא הוגדלו דירות״הגג ושירותים.

 ללא הוגדלו דירות־הקרקע שתי וגם
רישיון.

את לו שיאשרו דולב מבקש שנים זה

 ועדת- אישרה לא השנים כל .127.75*
 החריגה בגלל הבקשה, את בניין־ערים

 לאחרונה אך הבנייה. מאחוזי המופרזת
 של לשורה הגג על בנייה הוועדה אישרה
והעי פאר מני המנחה כמו אישים,

 את גם אישרה ועתה רביב, דן תונאי
חנייה. גם שיסדיר בתנאי דולב, של בקשתו

לחוייל לנוסעים ווצות
 באירופה, כיום ביותר הזולה הארץ
 מאז אנגליה. היא וקניינים, לתיירים

 שט- הלירה ירדה היום ועד 1970 שנת
הפ ולעומת ,40ב־* הדולר לעומת לינג
 הלי״ש שער ירידת .60ב״* הצרפתי רנק

 לאנגליה לנסוע כיום שכדאי לכך גרמה
מגרמניה דיוק) ליתר (לטוס, נמייוחד

 דיות בושת
 נשנתה זנבו
 ר מנב״ אצר

״טפתות׳
 *:ימים עתה מהלך חשאי דיו״וחשבון

 בנק של הכישרוני המנהל־הכללי על
שה ״טפחות״, ש דין־וחשבון זהו מן. מ

 של המישפטיים היועצים על״ידי הוכן
 שר-השיכון על־ידי ונגנז משרד-השיכון,

 נעשה הדין*וחשבון עמו. השמורות מסיבות
 כהלוואה לקח מן כי שהתברר, אחרי
הל מנהל, הוא שאותו ״טפחות״, מבנק
 נוחים בתנאים לירות אלף 132 של וואה

במייוחד.
 הוא חברות דיני יסוד כי קובע, הדו״ח

 קיים לחברה. מנהל של הנאמנות חובת
 היועץ- בין בעיקר מישפטנים, בין ער ויכוח

הרון הפרופסור המישפטי־לממשלה  א
 גואל- למישפטים הפרופיסור לבין ברק,
רו  שלוחה הוא מנהל אם פרוקצ׳יה, טי

 כל אין אבל שלה, זרוע או החברה של
שלו. הנאמנות חובת על ויכוח

על־ לו אושרה מן משה של ההלוואה
 על-ידי שהתמנתה מיוחדת, ועדה ידי

 כנדרש הצהיר, מן משה הבנק. דירקטוריון
 שהוא פקודת־החברות, של 75 סעיף לפי
אוש זאת למרות אך בעיסקה, מעוניין צד
 בית- פסק כבר אולם, ההלוואה. לו רה

 אין כי ,210—1/53 בע.א. המישפט־העליון
 אם בחוזה, פגם לרפא כדי זו בהצהרה

 לצורך נעשה ואם פגם בו היה אומנם
 מנוס אין כן, כי הנה המנהל. של רווחתו

 לפני המנהל״הכללי שבהביא מהמסקנה
לה שאף לאישור, העיסקה את הוועדה

 ממעמדו ונהנה החברה מניכסי הנאה פיק
מג ״טפחות״ תזכיר בנוסף, ומהשפעתו•

 הלוואות כמתן החברה עיסוק את דיר
הממ של קריטריונים על-פי למשתכנים

 בתנאים עמדה לא מן של ההלוואה שלה.

אלה.
אח ולעובדים מן למשה ההלוואה מתן

הנ נוספים. מינהליים פגמים שזור רים
 קובעות, הממשלתיות החברות רשות חיות

סמ להאציל יכול הדירקטוריון אין כי
 של החלטותיהן לוועדות-מישנה• כויות

לדיר המלצות רק מהוות ועדות־המשנה
קטוריון.

מן מנפ״ל
לפטר המלצה

 לא ואחרים, מן של הנדונות ההלוואות
ש וייתכן הדירקטוריון, לאישור הובאו

 מפעיל הדירקטוריון היה הוגשו, אזלו
נחוצים. שיקולים לגביהן

 החברות רשות להנחיות 90.10 הנחיה
הח ״הממשלה כי קובעת, הממשלתיות

 ומנהלים דירקטוריון לחברי להורות ליטה
הממ מטעם המכהנים בחברות, אחרים
 בסמכויותיהם שישתמשו לפני כי שלה...

 או באחד הנאה לקבלת בקשר כמנהלים,
 ייוועצו להלן, המפורטים מהנושאים יותר

 שר״החקלאות- בהרכב מיוחדת בוועדה
 החברה, על הממונה השר כיו״ר, והפיתוח

 רשות־ מנחל שר-הבריאות, שר״התיירות,
המ שירות ונציג החברות״חממשלתיות

דינה•
 הלוואה, הענקת גם הם ״הנושאים

 בה שיש אחרת הנאה כל או בונוס,
שכר." תוספת

 משה של במיקרה מולאו לא ההוראות
החב רשות הנחיות על מן עבר כן מן.
 שיכון. לצורכי הלוואות מתן לגבי רות

 של הלוואה כל כי קובעות, ההנחיות
 שיכון למטרת לעובד ממשלתית חברה
 במישרד־ ,בדירקטוריון ותאושר תידון

החברה. על הממונה ובטישרד השיכון
 ,7מ־* נמוך יהיה לא הריבית גובה

 תנאים גם צמודות. תהיינה וההלוואות
 המישפטיים היועצים קוייטו• לא אלה

 הפרשה את יביאו אם גם כי קובעים,
 וזה עכשיו, הדירקטוריון לפני לדיון

 יהיה לא ההלוואה, את לשלול יחליט
 את להחזיר המנהל את לאלץ ניתן

 לפני אותה לקח הוא שכן ההלוואה,
 של תחולתן תחילת מועד ,1976 מארס

ה לאור זאת, עם יחד אלה. הנחיות
 ולמטרותיה לחברה חובת־הנאמנות פרת

 כהונתו המשך את לשקול יש האמיתיות,
שלה• המנהל-הכללי של

ןל״טפחות ל״אתא־ לב שיםהבורסה
 אל רב, כסף הרווחת וכבר ״כלל־תעשיות״ את קנית לעצתנו, ששמעת אחרי

 קנה לירות, כמה לך נותרו אם אבל חזק. תעלה עוד היא המניה. את תמכור
טפחות״. ו״בנק ״אתא״ מניות

 מסתיים אלה בימים שנית, נמוך. ומחירה טובה מניה זוהי ראשית, ״אתא״י למה
 למניה, לירית 4 עד 3.5 הוא מדברים שעליו והמחיר מכירתה, על המשא״והמתן

 גבוה יהיה ימכרו, שבו מחיר כל ל״י. 170 בסביבות הוא בבורסה כיום שמחירה
 הכישרוני מנהלה על לדבר מבלי גם זאת כיום. המחיר מן לפחות אחוזים 50ב־

הבעלות. שינויי אחרי גם בתפקידו הנשאר בן־גוריון, עמוס החברה, של
לערך, 250 כיום, השער ראשית, סיבות. מכמה לקנות כדאי ״טפחות״ בנק מניות

 40כ-* רווחיו, בחלוקת בנדיבות-ליבו ידוע הבנק שכן ספקולציה, ללא גם וכדאי נמוך
 מדיווחי- להיפטר הבנק על שכן במייוחד, גדולה חלוקת-רווחים צפויה הפעם לשנה.

 בעליו, מיבנה ושינוי הבנק הון בהגדלת הקשורה נוספת. סיבה יש גדולים. הצמדה
המניה. לירות 4 כמעט עד המניות שער יעלה כך ומשום

 ״כלל-תעשיות״ למניית ולצרפן הללו המניות שתי את לקנות לך כדאי כך, משום
שבידך.

רגי קניות בה לערוך כדי מצרפת, או
לות.

 16 באנגליה העולה סוודר לדוגמה
בגר 31ו- בצרפת דולר 26 יעלה דולר,
באי ההלבשה מחירי בממוצע, מניה.
 50ב־ שבאנגליה אלה על עולים רופה

ב תעלה ביד תפירה חליפה !אחוזים

 בארצות- 565 לעומת דולר, 145 אנגליה
הברית.

 רהיטים, גם באנגליה קונים התיירים
 ארצות מתוצרת ומוצרים מכשירי-חשמל,

ה הסחירות זולות למשל, כך, אחרות.
 יותר באנגליה הצרפתיות או סקנדינביות

 לגבי אפילו כנ״ל מוצאן. בארצות מאשר
 מהמאה מהגוני שולחן מוצרי־סנובה.

 350 רק באנגליה מחירו למשל, ,19ה-
בארצות-הברית. ממחירו מחצית — דולר

לע יכולות הנשים הקניות, על נוסף
 6ב־ ששון וידאל אצל שערן את שות
 ששון אצל דולר 25 לעומת בלונדון, דולר

של חיה להופעה כרטיס בניו״יורק•

 3מ- פחות עולה בלונדון מקליין שירלי
 בארצות- 15 של מינימום לעומת דולר,

הברית.
ה גדלה הלי״ש שער לירידת תודות

 ומצפים ,12ב״* השנה לאנגליה תיירות
 מהם תיירים, מיליון 10 של לבואם
 קניות לעריכת שיבואו אחד מיליון
 ההערכה, לפי יוציאו, אלה תיירים בלבד.

 מחצית את לכסות כדי — דולר ביליון 3
דלק. רכישות על בריטניה של הוצאותיה

 הולנד מנורווגיה, הוא התיירות עיקר
 מביאים הזולים המחירים אולם וגרמניה,
לק הבאים אמריקאים, המוני לאנגליה

ב במקום בלונדון, סוף־שבוע של ניות
ביתם•
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