
וחקירת המדינה פרקליט

 הזו!״ ״העולם פירסם שנים כשלוש לפני
ב הגדולות השערוריות אחת את )1924(

 מס- הסדרי של החשיפה זו היתה מדינה.
 נוס־ עם בן־עמי עובד של ההכנסה
 בעיתונות בהדים זכתה הפרשה ההכנסה.

 היה הזעזוע הממשל. את וזעזעה כולה
 לממשלה, המשפטי שהיועץ עד קשה כה

״העולם מכתב ההסדרים על תלונה שקיבל

כך פרקליט
תמוהה שיכחה

 מינה אותם, שפירסם לביב יגאל הזה״
 שני בת היתה הוועדה לבדיקתם. ועדה

 בך גבריאל המדינה פרקליט :חברים
הפנים. מישרד ומנכ״ל

 כי היתה השערורייתי ההסדר תמצית
 מס לשלם צריך שהיה אחרי רבות שנים
 מייוחד הסדר-תשלומים בן־עמי עם נעשה

 המדינה מקופת שגזל נוח, חודשי בסכום
 הסכם עימו נעשה כן לירות. מיליוני
 75כ״ של מתשלום אותו שפטר מיוחד
 חברת עם עיסקות על לירות מיליון

אשדוד.
 פרקליט אל פניתי ימים כמה לפני

הוועדה. מסקנות מהן בשאלה המדינה

של גסות־הווח
סגן־השו עוזות

 חמישה עתה מנהל ארידור יורם
ל הראוי תפקיד — ממשלה מישרדי
 חיספוסו למרות בו. שמצליח למי הערצה

 מצד רבה בהערכה זוכה הוא הטיבעי,
 הוא שבה הדרך על המישרדית הפקידות

 אינם הם אחד דבר רק במישרדים. מטפל
 כיד להעסיק ממשיך הוא מדוע :מבינים

 לימור כמו גסת-רוח עוזרת ימינו
1 ליבנת
ב בכירים מצד תלונות שהגיעו אחרי

 סגן- עוזרת של יחסה על מישרדים כמה
 הדיבור ״תרבות״ ועל לעובדים, השר
 על האמון ציבור משרתים שאינם שלה,

 להיתקל זה מדור לעורך הזדמן ההדר׳
 במו״אוזניו. אישי באופן עבודתה בסיגנון
 נגדה. הטענות צידקת את הוכיח ׳הניסיון

 הוא תפקידה כי מבינה אינה זו עוזרת
 לרדות לא המדינה, אזרחי את לשרת
 העיברית בשפה כי יודעת אינה היא בהם.

 ובבקשה, תודה כמו מילים גם קיימות
 אל קשוח כרב-סמל לבריות ומתייחסת

טירונים. פלוגת
 סמויים כישורים לעוזרת שיש ייתכן

ה בשעות אך מינויה, את המצדיקים
 בתפקידה מכהנת שהיא שעה כל עבודה,

ציבורית. שערוריה בבחינת היא

 גוטמן, יחיאל המישפטים, מישרד דובר
 החלה לא למעשה הוועדה כי השיב,

 העביר לא המדינה מבקר שכן בעבודתה
ממנו. שביקשה חומר לה

 סטירת- זוהי שערוריה. הוא זה מחדל
 ליועץ- המדינה פרקליט מצד לחי

 הוועדה. את שמינה המישפטי״לממשלה
ה והסדרים מס העלמות של עידוד זהו

 מס- אנשי עם באי״טוהר-מידות גובלים
 המדינה פרקליט של יחסו האם ההכנסה.
ל יחסו על גם מלמד בן־עמי לחקירת
 העומדים מייוחסים אישים נגד תלונות

 שחקירת למשל, ידין יגאל כמו לחוק, מעל
 במיסדרו- היא אף נסחבת נגדו התלונות

ז המדינה פרקליטות נות

 מייצג ארבל
צודדנים

 ארבל יורם והטלוויזיה הרדיו שדרן
 מייצג הוא ובה בניו־יורק, נציגות פתח

 לבוא הרוצים אמריקאים מועדוני־צלילה
 ארבל יס-סוף. במימי לצלול לישראל

 גדולים, מועדוני-צלילה כמה עם קשור
 אורן הרדיו שדרן של לנציגות במקביל

 בלוס- מישרד אלה בימים שפתח מור
 ישראלים מועדוני-צלילה לייצוג אנג׳לס,

ודהב. בשארם־אל־שייך

 ניסיון נבשל
את להפגיש

והורביץ ארליך
 עמירם האוצר מישרד מנכ״ל של ניסיון
 שימחה שר״האוצר את להפגיש סיוון

ו התעשיה המיסחר שר עם ארליך
 השניים נכשל. הורביץ, יגאל התיירות

 מעורר והדבר זה עם זה מדברים אינם
הממ הפקידות חוגי בקרב רבה דאגה

הבכירה. שלתית
 ארליך, של מצידו נגרם היחסים ניתוק

ב חריפות במילים הורביץ על שהתבטא
 טבריה לכנסי להזמין סירב ארליך יותר.

ו והתעשייה, המיסחר מישרד של נציג
 תחתיו מינה לארצות״הברית נסע כאשר

 כמקובל, ולא, פת גדעון שר-השיכון את
והתעשייה. המיסחר שר את

רי עלייה חי מ ב

ם די בי ל ל ה עו □ ב

 תצא הישראלית הלבידים תעשיית
 הלבידים של המחירים מעליית נשכרת

 הלבידים מחירי באמריקה. הבניין ועץ
 עץ ומחירי 11ב״* האחרון בחודש עלו

 ה״ביזנס-וויק״. מוסר — 20£ב״ הבניין
 הזמנים כל של שיא מהווים המחירים

בוושינגטון. דאגה וגרמו
 כמובן, היא, המחירים לעליית הסיבה
 בגלל נגרם זה מחסור בלבידים. המחסור

 פיתאום. שחלה הפרטית בבנייה גיאות
 הלבידים במיפעלי גדולה שביתה על נוסף

ב המחירים עליית הבריטית. בקולומביה
ה הייצוא הפסקת את תגרום אמריקה

ב קשות שהתחרה לאירופה, אמריקאי
!הישראלי. ייצוא

ש פרידמן מוטי בחופ
 מוטי מעשיהו, בכלא אחר אסיר קיבל בחנינה זכה בן־ציין יהושע בעוד
 וידידיו מישפחתו בחיק בילה שאותה לחגים חופשה ״נתיבי-נפט״, איש פרידמן,
הליכוד. בממשלת מכובדים שרים כולל הקרובים,

 שרי- של הידידות הפגנת גבוה. בשיעור מס־הכנסה :העלמות על נידון פרידמן
 של ואי־ההסגרה והחנינה מס למלביני הצפויה החנינה על נוסף כלפיו,, ממשלה
 של דמות השלטת, המיפלגה של האמיתית דמותה את חושפת ופסחוביץ, בן-ציון

 לטובת ומעשים בפיה העובדים לטובת שדמגוגיה לאומנית-סוציאלית מיפלגה
בידיה. המעבידים

פרידמן אסיר
נעיס חופש

##י*/??
!3111111

הבורסה
״ירדן׳ פרשת

 להפגין ממשיכה הערך ניירות רשות
 והעבירה אבא, לו שאין מי כלפי שרירים

 חברת של עיסקות על חומר לחקירה
ה חרישמית: הסיבה לחקירות״. ״ירדן
ב נרשמו שטרם מניות כי חושדת רשות

ניי חוק את הנוגד דבר נסחרו, בורסה
 שקורה במה שמצוי מי כל הערך. רות

 יום מדי שכן לחייך, רק יכול במשק
מכו גופים של במניות מיסחר מתקיים

 לפצות מעז אינו ואיש נסחרו, שטרם בדים
ולצפצף. פה

 בידי נשק שימש ״ירדן״ של ׳המיקרה
 על הקנויים ועיתונאים מיריביה חלק
 הגוף היא שלא החברה, את לנגח ידם

 היתה אכן אם גם לחוק בניגוד שמכר
 החברות את לחקור יש היותר לכל מכירה.

 מ- שרכשו סנטר״, ו״דיזנגוף מלי״ ״נווה
 שאושר תשקיף ולפי כחוק מניות ״ירדן"
 הנהלת ואשר הערך, ניירות רשות על־ידי

ה על-ידי והנשלטת הקנויה — הבורסה
 אישורו. את שבועות מזה דוחה — בנקים

 הרי לתקוף, צריכה העיתונות היתה אם
 הללו החברות את לתקוף עליה היה
העיתונ מן שחלק כיוון ״ירדן״. את ולא
ה הבורסה חבר בידי וקנוי משוחד אים
 לטובת באמת פעלו הם ״ירדן״, נגד פועל

המסויים. הבורסה חבר של האינטרסים
 בנסיבות בזמנו, עזב זה בורסה חבר

 ניירות מחלקת את חקירה, עדיין הטעונות
 התחרה אחר״כך מכובד. בנק של הערך

ו ״אמישר״, חברת רכישת על ב״ירדן״
 בכל ״ירדן" נגד פועל הוא מאז נכשל.

 זה אדם של שותפו שבידו. האמצעים
 שנאלץ איש־ביטוח הוא הבורסה לעיסקי
 לחברת שלו פרטית חברה למכור בשעתו

 מ״סהר״ גם לצאת נאלץ ואחר-כך ״סהר״,
 פועלת ״סהר״ ביותר. מסתוריות בנסיבות

״ירדן״. עם בתיאום באחרונה
 ״ירדן״. על הקשה להתקפה הרקע זהו
 בעיתונות שנרמזו הרמזים העניין, לעצם

 ״סו־ חברת רכישת של צפויה עיסקה על
 מדור רצינית. לתשומת־לב ראויים נול״,

 בשמה לנקוב מבלי העיסקה על דיווח זה
לר והמליץ האחרון, בחודש פעמים כמה
נשנית. ההמלצה ״ירדן״. מניות את כוש

דמישרדו יחזור צדוק
 צדוק חיים לשעבר שר־המישפטים

 בתום הקודם למישרדו הנראה, כפי יחזור,
 נודע בינתיים כשר. כהונתו לתום שנתיים

 בו, בכיר שותף המישרד את עוזב כי
משלו. למישרד העובר דעואל, מיכאל
 שנתיים למשך שובו את מעכב צדוק

 החברות בחוק הקשורות סיבות בגלל
 ו־ שרים על קשיים מטיל הממשלתיות,

ממשלתיות. בחברות לטפל חברי-כנסת

 אל־על ט״ס■
לא״ר־איו־אן

 ב״אל-על" בכירים טייסים של קבוצה
האי חברת-התעופה עם במגעים פתחה
 לעבודה העברתם על אייר״איראן, ראנית
באמ נעשים המגעים האיראנית. בחברה

 קפטן ״אל-על״, של לשעבר טייס צעות
באייר״איראן. כיום העובד גיוצס,

 1311 רונו
נוואגסטוו חדקו

 במיסעדות חלקו את מכר לרנר דני
 קאסרול״. ו״האפי דראגסטור״ ״מנדי׳ס

 שם להקים וינסה ללוס״אנג׳לס, יצא הוא
״קופל״. לחברת-הנסיעות נציגות

 ב״האפי בקירוב 55$ב- החזיק לרנר
 לירות במיליון נמכרו והם קאסרול",

 שהוא הוכצייט, מאיר לקבלן לערך
שו שבו בדיזנגוף־ארלוזורוב המיבנה בעל
 ל- דראגסטור״. ״מנדי׳ס מיסעדת כנת

מח זו. במיסעדה כשליש גם היה לרנר
ומחציתו להוכצייט נמכרה השליש צית

בורן) רחל <ןןם לרנד מיסעדן
ללוס־אנג׳לם מתל־אביב

 עתה במיסעדח. האחרים לשותפיו האחרת
 ארביב. אברהם עלי-די הרשת מנוהלת

 הדראגסשור של בקומת״הגג תיפתח בקרוב
גלידיה.
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