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שלה בספים מהחזרת לממ
 גרם חודשים כמה לפני שניתן פסק״דין

 הזוכה למפסיד. הזוכה גין מוזרה לעיסקה
 חגרת מנהל לשעבר הכהן, אלכס הוא

 את שהונה מערב-אפריקה״, — ״דיזנגוף
 ששילם עד לחו״ל ונמלט ישראל מדינת

 הוא הכהן אלכס כיום, לאוצר. כופר
סר כמה שהפיק באיטליה, מפיק־סרטים

 ״אולפני- הם המפסידים בישראל. טים
 ל- לשלם שחוייבו הרצליה״, ההסרטה

 עימו והגיע לירות וחצי כמיליון הכהן
 לירות אלף 850 תשלום על להסדר־פשרה

בלבד.
 ידיעה למנוע כדי לפשרה, הסכים הכהן

שממנו ממרכז״ההשקעות, פסק־הדין על

י
קול מפסיד
— מעט

 על יידע אם ואשר כספים במירמה הוציא
ו הכסף על ידו להניח יוכל פסק-הדין

לה. המגיע את המדינה לקופת להחזיר
 בשם חברה בעל היה הכהן אלכס

 באילת. עיר״סרטים שהקימה ״פילמאר״,
הר ל״אולפני״ההסרטה הושכרה העיר

 ״קרלוס". הסרט את בעיר שהפיקו צליה"
 השטח פינוי ולפני הצילומים תום אחרי
 כליל. אותה שהשמידה דליקה בעיר פרצה

ה הסכום את לקבל תבעה ״פילמאר״
 אלף 750 דהיינו שוב, העיר להקמת דרוש

 אחדות, שנים לפני החל המישפט לירות.
 הרצליה״ ״אולפני-ההסרטה על כאשר

 אלכס ועל תמיר שמואל עורך־הדין הגן
 קומיסאר. לייב מישרד הגן הכהן
 בית״המישפט־ נתן ממושך מישפט אחרי

 את שחייב פסק״דין בבאר־שבע המחוזי
תבי את ל״פילמאר״ לשלם ״הרצליה״

 התביעה, הגשת מעת ריבית בצירוף עתה,
 וחצי כמיליון על עומד כיום שהסכום כך

לירות.
 כתבה הזה״ ״העולם פירסם 1976 ביוני

 הוציא כיצד סופר שבה המישפט, על
 ממרכז״ההשקעות. במירמה כספים הכהן

 160 הושקעו בעיר־הסרטים כי מסתבר
 עצי- בייבוא הכהן, מכספי לירות אלף
 הלוואה לירות אלף 306 ועוד לעיר, בניין

 מענק וכן התעשייה" לפיתוח ״הבנק של
לירות. אלף 175 בסן ממשלתי

 למרות .1971 ביולי 13ב- פרצה הדליקה
 הכהן הגיש העיר, את השמידה שהיא

 ,1971 בספטמבר 3ב- לאחר-מכן, חודשיים
 :כתב שבו למרכז״ההשקעות דין־וחשבון

 נעשה או שנרכש מה שכל מצהירים ״אנו
 במיפעל.״ נמצא הנ״ל ההשקעות על״ידי

 המענק לקבלת נחוצה היתה זו הצהרה
 השמידה הדליקה שכן שקר, היתה והיא

 זכאי היה לא הכהן ולכן כליל העיר את
למענק. כלל

מ יתבע שטרכז״ההשקעות חשש הכהן
 את לקבל ויוכל חזרה הכסף את מנו

 בית- לטובתו שפסק הסכום מן הכסף
להתפשר מוכן היה כך משום המישפט.

הכהן זוכה
בטוח אבל —

 מן מחצית ולקבל ״אולפני״הסרטה״ עם
!משהו שיקבל ובילבד לו, המגיע

 להשגת מרכז״ההשקעות עתה יפעל האם
? להכהן המגיעים הכספים

״ביזניס־וו־ק״:
ס ר ת ס ח פ י

ח ה א ר די ה
 רב- ״ביזנס-וויק״ של האחרון הגיליון

 שייבחר אחרי מייד כי מספר, היוקרה
 שימעון יביא ראש־הממשלה לתפקיד

 שר-האוצר, לתפקיד מיקצועי בנקאי פרס
 לתיאום — לכלכלה מישרד יקים וכן

 מישרדי- כל של הכלכליות הפעולות
הממשלה.

ביני צעדי-חירום, כמה פרס ינקוט כן
 עד 15 של בשיעור הלירה פיחות הם
 שכר הקפאת מיסים, העלאת אחוזים, 30

הממשלה. בהוצאות וקיצוץ
 כי הוא יודע אינו שה״ביזנס־וויק״ מה
ה ייערכו לכנסת הבחירות אחרי מייד

ש סיכוי אין וכי להסתדרות, בחירות
ב להחלשתו שיביאו צעדים יעשה המערך
יוני. בחודש להסתדרות בחירות

כדאי למה
ח״כ להיות

 להיבחר כדאי כמה עד יודעים רבים לא
 בגלל אלא הכבוד, בגלל ולא לכנסת.

 לעצמם הסדירו שחברי״הכנסת ההטבות
בשקט.
 פנסיה לו ואין 65 בן הוא שאדם נניח

 להיבחר הוא לעשות שעליו כל זיקנה. לעת
ל מבטיח הוא אחת. לקדנציה לכנסת

 בת חודשית פנסיה חייו ימי לכל עצמו
 אותו, הכולל ביטוח־בריאות לירות, 4000

 סוף עד עד ונכדיך בני־מישפחתו את
 וצוות- אחות אחזקת כולל — חייהם ימי

 חולה הוא אם מיטתו ליד חינם מטפלים
 הוא חולים. בני-מישפחתו או בביתו,
ו עיתונים בטלפון, חינם שימוש מקבל

 הוצאות מלוא כיסוי וכן חינם, ספרים
חייו. לכל נסיעותיו
 באחרונה שפורסמו הגימלאות תקנות
 43! שנה מדי צובר ח״כ כי קובעות,
 גיל אחרי הכנסת מן שפורש מי פנסיה.

 לו מוסיפה 50 מעל גיל שנת כל ,50
 לפני שהתפזרה בכנסת ח״כ פנסיה. 2*

 לצורכי אותו רואים שנים, ארבע תום
מלאות. שנים ארבע כיהן כאילו הזכויות

 של הזכויות מכל נהנה ח״כ-לשעבר
 ח״כ וכד. טלפון בבריאות, בפועל ח״כ

 וביטוח״הברי- הפנסיה את מוריש שנפטר
למישפחתו. אות

 הצעירים. לחבריה גם דאגה הכנסת
 אחרי יקבל ויותר 40 בגיל הפורש ח״כ

 אחרי פנסיה, 20* לפחות שנים ארבע
 שנים 12 ואחרי ,40* לפחות שנים שמונה
.60* לפחות
 המשכורת על מושתתת שהפנסיה כיוון

מש את חברי-חכנסת העלו האחרונה,
הו שכר״היסוד .115ב״* באחרונה כורתם

 תוספת־ עם שכרם, .3600ל- 1655מ״ עלה
ב לירות. 6300 על עתה עומד היוקר,

 לחודש לירות 200 ח״כ כל מקבל נוסף
גלובא קצובת-נסיעה וספרים, לעיתונים

 על אש״ל וכן לחודש, לירות 707 של לית
 לירות 147 של בשיעור בכנסת נוכחות

ליום.
 הוא חבר-כנסת של כיום הנקי השכר

 שפורטו ההטבות כל כולל לירות, 8623
לעיל.

שראלית התרומה הדרומית לאמריקה הי
 מטוסי צי את הכפילה ״אל״על" חברת

 שלושה קניית על״ידי שלה, ה״ג׳אמבו״
 120 של כולל במחיר חדשים, מטוסים

 ארבעה החברה מפעילה כיום דולר. מיליון
 מייועד אחד שמהם ״ג׳אמבו", מטוסי

 מיטעני בהטסת ועובד ולמיטען לנוסעים
״קאל״. חברת

ב ארצה יגיע הראשון החדש המטוס
בילבד. למיטען מייועד ויהיה יוני, חודש

 בספטמבר ארצה יגיע השישי המטוס
 אלה שניים .1978 במארס והשביעי השנה,

 חם אולם ולנוסעים, למיטען מייועדים
 במטוסים 406 לעומת מקומות 440 יכילו

 מושבי- 10 יהיו שורה (בכל הקיימים
תישעה). במקום נוסעים

 ציוותי-טייסיס כבר הכשירה ״אל״על"
 לקלוט ותוכל החדשים, מטוסיה להפעלת

 מחיל- חדשים טייסים כעשרים עתה
 ש־ ׳707 ה״בואינג מטוסי עבור האוויר

ה״ג׳אמבו". למטוסי יעברו טייסיהם

בתל־אביב בבשר מחסור
 שמישרד״המיסחר- שבועות שלושה זה

 קפוא בשר בגוש-דן לספק חדל והתעשייה
 שממנו הבשר הוא ״,8 ״איקס מסוג

 ולסטייק. לכתף מעולים חלקים לוקחים
 לירות 50ל- כבר הגיעו זה בשר מחירי

 דרישה היתה ערב־הפסח כאשר הקילו,
לפיקניקים. היוצאים מצד לבשר רבה

 הסיטונאים בין עוררה רבה תרעומת
 זה קפוא בשר חילק שהמישרד העובדה
 על־ למכירתו שהביא מה בילבד, בחיפה

 ברווח תל-אביב לסיטונאי החיפאים ידי
לטון. לירות 2000 של מיידי
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 רק הדרומית לאמריקה מציעה שישראל שחשב מי
היש הצבאית התעשייה טועה. בידע, פרטיים מומחים
המציעים שם, בעיתונים מודעות מפרסמת ראלית

 מהירות■ ופצצות מהירות פצצות :מישראל טוב מבל
 את יחבבו לא שבוודאי שונים ודברים טילים, במייוחד,

זו. ביבשת ישראל •טס


