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 מיגרש מכרה תל־וז׳ קרן
ציפורי מרדכי של לבתו

 מיספר, בנכסים מחזיקה ונל־חי״ ״קרן
ה אחד חובות. תשלום לממן הצריכים

 של שטח בעל מיגרש היה הללו נכסים
 בקריית״אונו. הרצפלד ברחוב דונמים שני

יחי לבניית שנועד בשטח נמצא המיגרש
 הוא קוטג׳. שקרוי מה מישפחתיות, דות

 תל־חי״ ל״קרן כתרומה בשעתו, ניתן,
שהיו ליטווינסקי, מישפחת בני על-ידי

שמיר ״כ ח
— לקרן תרומה

 קריית-אונו באיזור גדולות נחלאות בעלי
 עוד ניתנה התרומה תל-ליטווינסקי. ■

 הזרוע שהיתה לקרן, המדינה קום לפני
האצ״ל. של המרכזית הכספית
 ליבני איתן חח״כים התמנו כאשר
ל החרות תנועת מטעם שמיר ויצחק

 הם וחובותיה, תל״חי" ״קרן בענייני טפל
 עת באותה שבקריית-אונו. במיגרש נתקלו

 פרישה אחרי החרות, לתנועת הצטרף
 ליבני ציפורי. מרדכי תת״אלוף מצה״ל,

וצי המגרש, את למכור החליטו ושמיר
 יהודית בתו, עבור לקנותו רצה פורי

ארליך) שימחה של קרובה (לא ארליך

ליכני ח״כ
אחד פה —

 התנהל המשא״והמתן בקריית-אונו. הגרה
 המכירה. על סודי הסכם ונכתב בחשאי,

 המכירה את להבטיח נועדה החשאיות
 כל הנושים משאר למנוע וכן לציפורי,

 יוכלו שלא כדי שייכנס, הכסף על ידיעה
עיקול. עליו להטיל
 המכירה על חמשא־והמתן כדי תוך

 בית־המיש־ ומטעם הקרן, ענייני הסתבכו
 עורך- בראשות ועדת״נאמנים מונתה פט

 בית״ בהחלטת אבי־יצחק. דן הדין
 כל כי נאמר, 12.12.76 מיום המישפט
 פח-אחד המתקבלת הוועדה של החלטה

בית־המישפט. אישור טעונה אינה
 חוות״ משמאי ביקשה ועדת־הנאמנים

 כי קבע, השמאי הקרקע. שווי לגבי דעת
ובהן יחידות, שתי המיגרש על לבנות ניתן

 של חשטח-נטו כי מצא הוא דירות. ארבע
 השאר שכן מטר, 1500כ- הוא המיגרש
 סמוך. וכביש איזור-תעשייח לצורכי הופקע

 לצורכי המגרש שווי כי מצא השמאי
 הוא דו-מישפחתיות יחידות שתי הקמת

לירות. אלף 600
 המיגרש את למכור החליטה הוועדה

 ציפורי, של לבתו השמאי שקבע במחיר
 החליטה כן נוספות. מישפחות ולשלוש
 המיסים ינוכו המכירה מסכום כי הוועדה

 450 של מיקדמה מסרו הקונים כמקובל.
 למשמרת הופקדה והיתרה לירות, אלף
 המיסים את הפיקדון מסכום לנכות כדי

לשלם. שיש
 הקיימת, והבנייה החלוקה תוכנית לפי
 אחת, יחידה רק החלקה על לבנות מותר

 יחידות, שתי לבנות כדי דירות. שתי בת
 הקונים חדשה. תוכנית־בנייה להגיש יש

 לבניין- המקומית הוועדה אולם כן, עשו
 רק השינוי את תאשר כי החליטה, ערים

 ומינתה מס־השבחה, תשלום תמורת
ל במיכתב חמס. גובה את לבדוק שמאי
 כשקנו כי ציפורי, של חתנו טען וועדה

 הופקעו שמשיטחו ידעו לא המיגרש את
 בעת בכך להתחשב וביקש מטרים, 500

המס. קביעת
הנהלת חבר הוא החתן שאבי למרות

ציפורי ח״ב
— לבת מכירה —

 ראש-המועצה, דרש בקריית־אונו המועצה
 יוטל הקונים על כי ורשה, אביגדור

האב. של בתפקידו התחשבות כל ללא מס
 השמאי קבע החתן, של למיכתב בניגוד

 המיג״ ניקנה שלפזה המחיר, הערכת את
 שטח ממנו הופקע כי במפורש ואמר רש,
 כי היטב ידעו הקונים מטרים. 500כ- של

 שיחיה מס־השבחה, עליהם'לשלם יהיה
 של עורך״חדין לירות. אלף 150 כנראה

 וכי המס, את ישלמו כי אישר הקונים
 ל- ששילמו מהסכום המס את ינכו לא

תל-חי״. ״קרן
 הנהלת כי העלתה, הפרשה של בדיקה

 את להוציא צריכה היתה תל־חי״ ״קרן
 לקבל לנסות לפחות או למכרז חמיגרש

להסת ולא מאחרים, גם הצעות-מחירים
שמאי. הערכת לפי במכירה פק

 של בן־מישפחה היה שהקונה העובדה
 מוסיפה החרות, בתנועת בכירה אישיות
 את להוציא צריך שהיה הטענה לחיזוק

 ולא כחוק, במיכרז, למכירה חמיגרש
שנהגו. כפי לנהוג

 עץ1י רבטד
ל״שופורסל־

 ״סולל-בונח״, מנכ״ל לשעבר רכטר, צבי
 התמנה לתיאוס״בנייה, חברה המפעיל

 לקניית ה״שופרסל״ לרשת בילעדי יועץ
 להיפר־ וכן שלה, חדשות לחנויות שטחים
 באיזור להקים שבכוונתה החדש מרקט

הרצליה.
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 השחור ההון של הפעילות את תצמצם לחו״ל לנוסעים חמט״ח הקצבת הגדלת

 לעתידם החששות בגלל לצמודים, יזרום לא הוא לבורסה. יזרום והכסף בדולרים,
 הקרובים בימים מתכוננות הספקולטיבים קבוצות מהירים. לרווחים המשקיעים ומרצון

 המחזיקה הפועלים״, ״בנק בקבוצת מנייה זוהי ״אמפ״ל״. חדשה, מנייה על להסתערות
 לשנה. דיווידנד 8* נושאות מניות־בכורה הן אלה בבורסה. מניות מיליון 2.25

 מנוהל הוא אשתקד. אגורות 16 לעומת ללירה, אגורות 35 השנה הרוויח ״אמפ״ל״
 גבוה המנייה של הנכסי שהשווי ספק ואין דינמית, בצורה הפועלים״ ״בנק ע״י עתה

נקודות. 380 סביב הנע כיום, ממחירה
 רבע שהן ״בית־הרכב״, של מניות כמיליון כבר רכשו הספקולטיביות הקבוצות

 חשבונות ובדיקת המנהלים, במועצת נציגות עתה ידרשו הרוכשים החברה. ממניות
החברה.

 נובעות במחירים התנודות ״אתא־מישנה״. מניות את להעלות ממשיכות הקבוצות
 וברגע מניות, של מוגבלת כמות לבנק דיסקונט". ״בנק בידי שהיו מניות של ממכירה
שוב. המנייה מחירי את המשקיעים יעלו שיאזלו

למבוגרים טיסותנח1ק הפועלים״ .:מק
נוער במחיריתדאביב־ ב״מק שריש

 תל- מעיריית קונה הפועלים" ״בנק
 תל- ב״בנק שבבעלותה השליש את אביב
 עד שהחזיק אחרי למשכנתאות״, אביב

 ״בנק בכוונת ממניותיו. בשני״שלישים כה
 ״בנק עם הבנק את למזג הפועלים״

בבעלותו. הנמצא לשיכון״/ משכנתאות
 גאתה העיסקה מן כתוצאה כי נראה
 תגובות־ וצפויות העובדים, בין תסיסה
עימם. להסדר הבנק יגיע לא אם שרשרת

 איסלנדיק״ ״לופטליידר חברות-התעופה
 לאר־ מאירופה הטסות בחאמה", ו״אייר

 מכירת על החליטו ובהאמה, צות־הברית
 מוזלים, במחירי-נוער מוזלים כרטיסים

 שנים, 26 לו מלאו לא שעדיין מי לכל
 שאר •55ח- גיל את שעבר מי לכל וכן

 כאלה כרטיסים מוכרות חברות-חתעופה
בלבד. 24 גיל עד לצעירים

 ״אינטרקתטיננטאל• הפקות
ן 7.2 ו י ל י ר מ א ל ו ד

ה אינטרקונטיננטאל״, ״הפקות חברת
 חפ- עתה מבצעת קאימאן, באיי רשומה

 דולאר. מיליון 7.2 של בהיקף קות״סרטים
 וסגן- מסיס אלכס הוא החברה נשיא

 לחברה קרקובסקי. מישה הנשיא
 לונדון לוס־אנג׳לס, בניו״יורק, מישרדים
וישראל.

:הם כיום על״ידה המופקים הסרטים
 אלף 600 של השקעה ״מאד-מאן׳/ •

מו ״אמריקן של משותפת הפקה דולאר,
ה ״ישראפילם״ חברת עם פיקצ׳רס״ שן

הסתיי ההפקה גרמנית. וחברה ישראלית
אלה. בימים מה

 המשכים 32 בת סידרה ״סאלטי״, •
 דולאר, מיליון 2.2 של בהשקעה לילדים,

 אנ-בי-סי רשת על־ידי כולה הממומנת
ה זכויות לשידור. חסידרה את שקנתה

 על״ידי נרכשו העולם חלקי בשאר הפצה
״פוקס״.

 שעות שש בת סידרה ״צוות-חיסול״, •
 פרשת על טינין דיוויד של סיפרו לפי

 סי- על״ידי נרכשה הסידרה לילחאמר.
ל דולאר, מיליון 2.7 של בסכום בי-אס
 הסידרה נמכרה כן השיא. בשעות הקרנה

 דולאר. מיליון 1.3ב־ הגרמנית לטלוויזיה
 סרט״ יורכב הראשונים ההמשכים משני

העולם. ברחבי שיופץ רגיל, קולנוע
ש מלא באורך סרט ״חתול-בר״, •
ו פרידמן קן על־ידי ויבויים נכתב

 המצליח הסרט את שעשו קפלו, יונתן
 עתה נמצא זה סרט הלבן״. הקו ״קדחת

ראשונות. בהכנות״הפקה
 הסופר כותב עתה בן־כלב״, ״אדם •

 בלוס-אנג׳לס, התסריט את קנייק יורם
ב יופק הסרט קאדור. יאן עם יחד

 והצילומים דולר, מיליון 3 של השקעה
הבאה. בשנה יחלו
 של בכיכובו השקט״, ״החליל •

 סאנדי ובהפקת קאראדין דיוויד
 מיליון 4.5 של בהשקעה יופק הווארד,

בקרוב. ההפקה בישראל. לירות
 את מביא מסיס, אלכס החברה, נשיא

סר להפקת לאפשרויות כדוגמה הצלחתו
 בניו־ ומזכירה אנשים שני של בצוות טים

 מרבית בישראל. ומזכירה נציג ועוד יורק,
 הוצאות־ שבה בישראל, יצולמו הסרטים
האר יתר לעומת ביותר זולות ההפקה

 הכוח חן הזולות הוצאות־החפקה צות.
 התנאי להפקות. ישראל את כיום המוכר

יעי שירותי־הפקה הבטחת הוא להצלחה
 ואי־התער־ ,האמריקאיים למפיקים לים
 מי לקבוע בעבר שניסתה הממשלה, בות

לא. ומי יפיק
חברת־ההפ־ ומנהלי מבעלי הוא מסיס

 עם יחד ״ישראפילם״, הישראלית קות
 בשנת מוגרבי. ושלמה שפילמן צבי

בישראל, החברה בעיסקי שפל חל 1974

באו בניו־יורק. נציגות לה פתח ומסיס
 חעת כל שעשה הפעולות החלו 1976 גוסט

 בקצב הגיעו להפקה והצעות פרי נושאות
 חוץ הם לעיל שנימנו הסרטים מהיר.

מפי- עבור עושה ש״ישראפילם״ מהפקות

מסים מפיל,
קטן צוות

 למיליון השנה שיגיע בהיקף אחרים, קים
 את הביא בחו״ל בפעילות הגידול דולאר.
יו גדולים למישרדים בקרוב לעבור מסיס

 המערבי בחוף גם מישרדים ולפתוח תר,
אמריקה. של
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 ו- מירמוביץ יוסף מאמן־הכדורגל
 ומיקי בדודי טל שחקני־חכדורסל

 לשיווק סיטונאי עסק פתחו ברקוביץ
ה ברחוב ״סטאר״, בשם צורכי־ספורט

בתל-אביב. חשמונאים
 בין מסובכת, משותפות מורכב העסק

 שותפים שבה ספורט״ ״יונייטד חברת
 ספורט״, ״בי.בי. חברת לבין השלושה, כל
ה שתי הכדורסלנים. רק שותפים בה

 ״בי.בי. ״סטאר״. את מפעילות חברות
 צורכי- של בייבוא גם עוסקת ספורט״
 עוסקת ספורט״ ״יונייטד בעוד ספורט,
 בלבד. בשיווק

__________________


