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 החברה מנכ״ל בין המוזרים היחסים
 יצחק ומטבעות למדליות הממשלתית

 אלה שתי וביו קידום, חברת לביו אבני,
 בעתונות, המדליות מדורי כותבי למרבית
בענף. משקיע לכל מכבר זה ידועים

מש בבעלות פרטית חברה היא קידום
 רבות שנים ששלטה אמיר, יוסף פחת

הפרטי הסוחר עם יחד המדליות בשוק

אבני מנכ״ל
רווח קידום

ש קרטיס טוני הקולנוע'הידוע שחקן
ה לפקה, גולן מנחם של בסרטו הופיע
משו היהודים הפושעים אחד על מספר
ל בתלונה פנה לנסקי, מאיר של תפיו

 על בלוס־אנג׳לס הישראלית קונסוליה
 כתשלום גולו ממנחם שקיבל שהמחאה

כיסוי. ללא חזרה דולר אלפים 10 בסן
 בלוס-אנג׳- ישראל של התרבות קונסול

 לנספח קרטיס את הפנה חפר, חיים לס,
ל פנה קרטיס רוזנפלד. יורם המסחרי,
 מדינת־ישראל כי שהניח כיוון קונסוליה
 שלה. הקולנוע אנשי מעשי עבור אחראית

כד התלונה את רשמה לא הקונסוליה
 לטיפול לוועדה אותה העבירה ולא רוש

תעשיינים־יצואנים. נגד בתלונות
 הסרט עידוד על הממונה שהיה מי

 זוהר במשרד־המסחר־והתעשיה, הישראלי
 מפיק עוזר של בתפקיד לעבוד עבר ברעם,

 יועצו גולן. מנחם של ההפקות בחברת
 אפלבוים בועז שר־המסחר״וחתעשיה של

 כיצד לשאלה בתשובה הדבר. את אישר
 על האוסר החוק עם זו עובדה מסתדרת

ל ממלכתי מתפקיד לעבור עובדי-מדינה
 הממלכתי, בתפקיד הקשור פרטי עסק

 עצמו הנוכחי במקרה כי אפלבוים השיב
רחמים. מתון עין

מס ארנן, אברהם בצה״ל, בכיר קצין
 מיוחד חוזה לפי עבודה אלה בימים יים

 ארנן אנטבה. על גולו מנחם של לסרטו
 לצו- מצה״ל תשלום ללא חופשה קיבל

 היה ארנן כי מסר צה״ל דובר כך. יד
 של הסרט בהפקת צה״ל את לייצג צריך

 קיבל ההפקה משבוטלה וורנר. האחים
 צבאיים בנושאים גולו עבור לעבוד אישור

 לארנן כי אמר הדובר בסרט. הקשורים
 מערכת או צה״ל עם במגע לבוא אסור

מקצועי. בייעוץ רק עסק והוא הביטחון

רכש רכטר
נסיעות מישדד

 את רכשה רכטר צבי של קים חברת
 מקבוצת אינטרטורס סוכנות״הנסיעות

ברכי שותף דון חיים המשרד מנחל כלל.
 תמורת לירות אלף 360 קיבלה כלל שה.

 אינטרטורס את קיבלה כלל הסוכנות.
בזמנו. שרכשה מש״ק חברת מנכסי כחלק

 בשיתוף־פעו־ עטה העובד עובדיה, יוסף
ה החברה עם הסכם היה לקידום לה.

 מכל לקבל רשאית היא לפיו ממשלתית
 ומטבעות מדליות 300 חדשה הנפקה
 לפני עורר זה הסכם מיוחדת. בהנחה

 מבקר״המדי- של רוגזו את חודשים כמה
 ומועצת- ההסכם את חריפות שתקף נה,

אותו. לבטל נאלצה החברה של המנהלים
 הממשלתית החברה הנפיקה לאחרונה

ורובינ טכניון יהלום, :מדליות שלוש
 על החברה הודיעה לא כמקובל שטיין.
הו מה זמן לפני הסופית. ההנפקה כמות

 מדליות של ההנפקה כי אבני לפתע דיע
 והדבר הופסקה, אלה שלוש של נוספות

 ממחיר המדליות להתיקרות מייד גרם
 4500 של למחיר למדליה ל״י 2000כ־ של

(זהב). האחת לירות
 ,חהודעול על קודם שידע מי כי ברור

 לאחר מייד כסף. הרבה לעשות היה יכול
 היא כי קידום הודיעה המחירים העלאת
המ סוג מכל המדליות 300 את מבקשת

מד 900 הכל וסך החוזה, לפי לה גיעות
 ההנפקה במחיר לקבלו זכאית היא ליות.

למד לירות 2000 של רווח הדבר ופירוש
לירות. מיליון 1.8 או מייד ליה

ה לחברה לשלם לקידום למה אולם
 במזומן, הנקוב המחיר את ממשלתית
 קידום !לירות מיליון 1.8 רק ולהרוויח

 את שתחייב תביעה לבית־המשפט הגישה
 ההנחה את לו לתת הממשלתית החברה

 החברה מועצת־המנהלים. על־ידי שבוטלה
 טענה בו כתב״תגנה הגישה הממשלתית

המ את לקידום למכור מוכנה היא כי
ההנחה. ללא דליות

 שלוש ההערכה עפ״י יימשך המשפט
ותי קידום תפסיד הרע ובמקרה שנים,

 המחיר את שנים שלוש בעוד לשלם אלץ
 את לרשותה תקבל כך היום. של הנקוב

 יו־ רבים מיליונים שוות שיהיו המדליות
כיום. מאשר תל

ה החברה נאלצת התביעה באמצעות
 המדליות את ברשותה להחזיק ממשלתית

 שקידום מבלי שנים שלוש קידום עבור
ל החברה לרכישתם. הכסף את תשקיע
לאינ דאגה אילו צריכה, היתה מדליות

תפ קידום כי לתבוע המדינה, של טרס
 שנוי שאינו הסכום את בבית״המשפט קיד

 להבטיח כדי המדליות, עבור במחלוקת
 כדי וכן שנים כמה בעוד רכישתן את

כיום. תמורתן התשלום מאי תרוויח שלא
אדמיניסטר בהחלטה אבני מעביר כך

 כבדים מיליונים של . רווח קלה טיבית
לקידום.

 ״ברר״ נציג רסקין

באמריקה
 בארצות־ כלל נציג טונה רסקין עוזי

ה באוגוסט לתפקידו ייכנס הוא הברית.
 למנכ״ל כמשנה כיום מכהן רסקין קרוב.

 רסקין היה בשעתו צור. צבי כלל־תעשיות
פנ המנוח, שר־האוצר של לשכתו מנהל

ספיר. חס
 שמונה נגל, נפתלי של הוא אחר מינוי
שמ של במקומו ישראלום חברת כמנכ״ל

חטי למנהל כמשנה שמונה בן־שאול, חה
תמיר. יהודה בכלל, הבניה בת

דירות 400 בונה גינדי
 מראשון־לציון, גינדי אברהם הקבלן

 קרית־מג- בשכונת דירות 400 עתה בונה
ב הכוללת ההשקעה בראשון-לציון. חם

 מנת על לירות. מיליון 15 היא תכנית
הנו השפל בתקופת דירות קוני למשוך
מיו תשלומים תכנית גינדי הכין כחית,

 השכונה ואקדמאים. צעירים לזוגות חדת
 ומרכז׳ מרכז־מסחרי גם כוללת החדשה
וספורט. תרבות

ת 320  אחיו

ס ר ג נ קו קיו ל בטו
 היא לחו״ל בזול לנסוע הדרכים אחת

 עולמי. לקונגרס במשלחת כביכול לנסוע
הש לצורך מוכרת. הוצאה היא הנסיעה
מיו נסיעות תעריף יש בקונגרסים תתפות

ה נמשכים לרוב חברות-התעופה. של חד
 — יומייס״שלושה הוועידה או קונגרס

ומע חודש נמשך היעד אל המסע אולם
 על משרד-נסיעות הודיע לאחרונה לה.

ב הבינלאומי האחיות לקונגרס הרשמה
 תעבור, וחזרה לטוקיו הנסיעה טוקיו.
 הרחוק, המזרח ארצות כל דרך כמובן,
ל הכוללת ההוצאה חודש. מעל תימשך
 כולל לירות, אלף 30כ- היא כזו נסיעה

 הייפ־ .ומתנה מציאה שהוא מחיר הכל,
בקונ להשתתפות נרשמו כה עד כי לא

 המוכנות ישראליות, אחיות 220כ״ גרס
? הרפואית השכלתן את להרחיב

 על שוב האחיות תכרזנה בקרוב אם
 לא שכרן, את להעלות בתביעה שביתה,

 אלף 30 של הוצאה הפתעה. בכך תהיה
לג בהחלט עלולה לטוקיו, לטיול ל״י
משפחתי. תקציב בכל לגדעון רום

 ה013ה מס שד ב1כ הודעת
המחאות רישום □עניין

 השופט של פסק-הדין בעקבות מס-ההכנסה נציבות שמינתה המיוחד הצוות
 1973 שנת מלפני הקודמות בהוראות ״אמנם כי קבע פאן־לון, בעניין לוין דב המחוזי

 והדגישה חזרה מס־הכנסה בערעורי שדנה הפסיקה אולם דומה, מפורשת הוראה אין
 המחאות להסבת הנוגעת פעולה לכל בספרים ביטוי ליתן צורך יש כי פעם, מדי

 לשלם שנדרש מהתשלום יותר הגבוה בסכום המחאה קבלת של במצב מדובר ואפילו
 וחומר קל זה, נושא לגבי הדבר כך אם במזומנים. עודף לו מחזיר העסק ובעל הלקוח

 העסק בעל ידי על המוסב עסקי תקבול מהווה במלואו הצ׳ק כאשר הדברים אמורים
שהוא.״ כל לצורך שלישי לגוף

; למס-חכנסה היועץ־חמשפטי נייגר מדב מורכב היה זו קביעה שהוציא הצוות
 מח- על וממונה סגן־נציב הנדלר, וזבולון מקצועיים לעניינים סגן־נציב מועלם, סלים

לקת־חחקירות.
 דין בפסק לוין השופט קבע כאילו לפירסומים יסוד כל אין כי גם קבע הצוות

 לרשמם חובה אין תשלום בתורת שלישי לגוף נישום שמוסר עסקיים צ׳קים כי
בספרים. כתקבול

 צוטטו העסקים בעולם למחלוקת שגרמו לוין השופט של מפסק-דינו הקטעים
 פסק־ בהארץ. גם וכן בהעולם־הזה מיוחדת ובכתבה זה במדור ובמלואם בהרחבה

 בפסק- הקטע אותו. שבחנו והמשפטנים רואי״החשבון גדולי בקרב לתדהמה גרם הדין
 זה והאם דבר, של בסופו אלה כספים הגיעו מי ״אל :אומר להתרגשות שגרם הדין

 הבעיה זו כי ן המתאימים ובכרטיסים בספרים אותם רשם בפועל הכספים את שקיבל
רישום.״ לדרוש יש וממנו לחפש יש אצלו בפועל, הכספים מן שנהנה זה ואצל הקובעת,

 הם שאף במשפט, מס־ההכנסה אנשי עדויות את אימצה השופט של זו פסיקה
 הצ׳קים את לחפש ויש בפועל, מהם הנהנה על אלא צ׳קים רישום חובת אין כי אמרו
הצ׳קים. נרשמו שלפקודתה מי אצל ולא הנהנה החברה אצל

 במפורש האומר השופט, של פסק-הדין את מסלפת הצוות של הרשמית ההודעה
 מצטט הצוות הצ׳ק. את שפודה מי דהיינו, בפועל, הנהנה על רק חלה רישום חובת כי

 קובע בו גם הרי במלואו נקרא הוא שכאשר מפסק־הדין, אחר חלק במקוטע רק
 הסופית התחנה אל הגיעם בשעת רק להירשם צריכים היו הצ׳קים כי במפורש השופט

דרכם. סוף ואל
 אנשי שעדויות העובדה את ולטשטש הציבור את להטעות מכוונת הצוות הודעת

 כי אומר הצוות הנחוץ. ומן מהמקובל המוחלט ההיפך הם ופסק-הדין מס־ההכנסה
 צריך כן כי קובע ואחר שלב, בכל צ׳קים רישום חובת שקיימת קובע פסק־הדין

זאת. לעשות
אפשטיין נילי

מיותרת שיחה

ה רס הבו
 חושה הנבסה

דו ל כ של
 25 לפברואר 10ב־ תנפיק כלל־תעשיות

 כן האחת. לירות 2 בנות מניות מיליון
ה לירה חצי של במחיר אופציות יוצעו
 בנק-הפוע- על־ידי תיעשה ההנפקה אחת.
 כלל־תעשיות עבור תגייס ההנפקה לים.

 את מציעה החברה לירות. מיליון 50
 גם למשוך כדי נוחים בתנאים ההנפקה

בחברה. משקיעים בעתיד
 החברה, של המתוכננות ההשקעות בין

 הי- במפעל לירות מיליון 50 של השקעה
 פלדות המייצר בנתניה אורדן ציקות

 ולייצוא. לצה״ל טנקים וחלקי משוריינות
 החוזה את אלה בימים הרחיבה אורדן

המפ והרחבת משרד״הביטחון עם שלה
המורחב. החוזה למימוש נועדת על

א בי ש ל ר  פו
ל א ר טלפון מגינ

 משרד- מנכ״ל לשעבר לביא, ישעיהו
 הענק בחברת בכיר עובד וכיום הביטחון

 מחצית בעלת טלפון, ג׳נראל האמריקאית
 בחברה. מעבודתו פורש בתדיראן, המניות

יעסוק. במה החליט טרם כי מסר לביא

 אפשטיין מדוע
רכוש? מחזיר

 עד גרם אפשטיין יוסף לשעבר הבנקאי
 בנק מכספות שנגנב רכוש להחזרת כה

 5 של בשווי ברמת-גן ברקליס־דיסקונט
מי 2 עוד להחזרת ויגרום לירות מיליון

 הכל סך הקרובים. בחודשיים לירות ליון
 ל״י מיליון 7 להחזרת אפשטיין יביא

 על-ידי עתה המוערך שנגנב, הרכוש מתוך
לירות. מיליון 25מ״ יותר בלא המשטרה

בק באפשטיין לחשוד החלה המשטרה
ש אגרות־חוב, פדה כאשר לכספות שר

המש בעליהן. ידי על נרשמו מהן חלק
אפש של בביתו פתע חיפוש ערכה טרה
לנ עמד הוא כי הסתבר ששי. בליל טיין
 הביא כך ולצורך לחו״ל, ראשון ביום סוע

 בערך ומטבעות מדליות בביתו לכספת
 קנה המדליות את לירות. מיליון מעל של

 הן ורובן עובדיה, יוסף המטבעות מסוחר
איי עובדיה קישוט. בנק־ישראל מדליות

 לאחר במשטרה. בעדותו אלה עובדות שר
 שיחה להקליט המשטרה הצליחה מכן
 בה המעצר, בעת לאשתו, אפשטיין בין

 שהחביא נוסף רכוש להוציא לה הורה
 איפשר הדבר ידיעתם. בלי הוריה בבית

 כשותפת. אשתו במעצר לאיים למשטרה
 רכוש נמצא אשתו הורי בבית בחיפוש

 עם פעולה לשתף הסכים ואפשטיין נוסף,
 נגד תביעה תוגש לא כי בתנאי המשטרה

ובנו. אשתו
 אינו אפשטיין כי משוכנעת המשטרה

 גם הוכח והדבר עצמה בפריצה קשור
במכונת-אמת. בבדיקה




