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לוזחזיד הוורה מי
ת ן א ו ד ק י פ ?ה ־ ׳ ר ת מ

 מישרד-המיסחר- החזיר בשקט־בשקט
 ״האחים הסרטים לחברת והתעשייה

כ בשעתו שהפקידה !הפיקדון את וורנר״
 על הסרט את בישראל שתפיק התחייבות

 אלף 750 הפקידה ״וורנר״ אנטבה. מיבצע
 הודיעה ההפקה מן שנסוגה ואחרי דולר,

יוח־ לא הפיקדון כי ישראל, ממשלת לה
 עתה החוזה. תנאי את שהפרה כיוון זר,

 אלף ו־ססג דולר, אלף 650 לה הוחזרו
לסר לעזרה כקרן במי־שרד נשארו דולר
טים.

 הישראלי הסרט עידוד על הממונה
הפיקדון. את להחזיר !הורה מי נשאל |

וכירגר שני רפאל,
הקשר? מה

 הוראה לפי נעשה שהדבר היתה תשובתו
 מרכז־ מנהל שהיה מי ששון, עזרא של

 ל־ המישנה בירגר, לזאב וכפוף הסרט
ה על הכללי והאחראי המישרד מנכ״ל

כאשר הסרטים. וענף ׳הקלות תעשיות

ם גוו

ר״ םו ב..
בלומנ נפתלי ״כור״, קונצרן מנכ״ל

להבר האחרונה בשנה בשקט עושה של,
 הדברן חמנכ״ל משעשה יותר הקונצרן את

 שנים. שבע במשך עמית, מאיר הקודם,
רוו באפס קונצרן בירושה השאיר עמית
 של השקעות מחריד, נזילות במצב חים,

 כושלים ראווה במיפעלי מיליונים עשרות
 והוצאות ביחסי-ציבור מדהים וביזבוז

שמו. לדימום צעקניות

בדומנטד מנכ״ל
חדשה תקופה

 כנציג עתה היושב ששון, עזרא נשאל
 הוא בלוס-אנג׳לס, ישראל של מיסחרי
 כלשהי נגיעה לו היתח כי נמרצות הכחיש

ה על תדהמה והביע הפיקדון, להחזרת
להחזירו. הוחלט כי ידיעה

 יכול שהיה כמי בירגר זאב רק נשאר
 מכהן בירגר הפיקדון. החזרת על להורות

אי אי־סי-אם חברת של כסגן־נשיא עתה
 רפאל. דויד הוא החברה נשיא .רופה

 החברה מן חלק היא אירופה אי־סי-אם
 אמ־ לייצוג בעולם הגדולח האמריקאית

ולתפ לבירגר מה ובמאים. מפיקים נים,
1 זה קיד

 כיום, ״וורנר״ חברת נשיא כי מסתבר,
 החוזה את בירגר עם שחתם אשלי, טד
 בעל־ גם הוא אנטבה, על הסרט הפקת על

 נשיאה והיה אי-סט-אם של עיקרי מניות
 ״וורנר״. כנשיא שהתמנה לפני העולמי
 בבחינת היא הדולר אלף 650 החזרת

ל עליו היה שאם-לא-כן לאשלי, הצלח
 סכום הפסיד כיצד המניות לבעלי הסביר

זה.
בחב מנהל בעבר היה רפאל דוד אגב,

 משם ופוטר ״20ה־ המאח ״פוקס רם
ב כספיים באי״סדרים מעורבותו בגלל
הקי ״פוקס״ החברה. של האירופי סניף
 עם פוקס-לירה בשם משותפת חברה מה

 גמצאת זו חברה דנון. רמין המפיק
 לדנון מוסרת אינה ו״פוקס״ בפירוק, עתה
 עתה מפיק דנון אולם סרטיה. הפצת את
 אז׳אר. של לפניו״ החיים ״כל הסרט את

 אשלי, של ל״וורנר״ נמסרה... הסרט הפצת
 סכום עתה השקיע דנון רפאל. של ידידו
 את ומסר ג׳רוזלם״, ״הו, בהפקת כבד

לרפאל. הסרט הפקת של הייצוג

הון לחנינת
ל שלח ורקד יעקב רואה-החשבון

ל מפורטת הצעה ישראל ממשלת שרי
 שכל מציע הוא הצפויה. ההון הלבנת
 רכושו כל את הכולל הונו, על יצהיר אזרח

ל והתחייבויותיו חובותיו בניכוי ונכסיו,
מקו את ויסביר שייקבע, אחיד תאריך

 ישלם הסבר, לו שאין מי כל ההון. רות
 לקבוע יהיה ואפשר שייקבע בשעור מס

 המול- הסכום גובה לפי משתנים שעורים
 בהסבר, מלווה הצהרה שיגיש מי כל בן.

 תמיד יהיה וניתן בתיקו תתוייק היא
 הדעת. על מתקבלת הצהרתו אם לבדוק

 של הצטברות למנוע כדי בו יש זה צעד
בעתיד. מוצהרות לא הכנסות

 שלא אזרח כל אחר מעקב לקיים יש
 והוא שנקבע, למועד עד הצהרת-הון הגיש

 שיפוט מערכת לקבוע יש לדין. יועמד
 למי וכן הצהיר, שלא למי וכבד, מהיר

בהצהרתו. הכנסות שהעלים

 החל הוא לתפקידו בלומנטל נכנס מאז
 כדאיות לו שאין מפסיד מיפעל כל סוגר

 עתי־ התעשיות מיפעלי נסגרו כך כלכלית•
ה בענף בקיצוץ הוחל ועתה רות״המדע,

 סגירת היא ראשונה סנונית אלקטרוניקה.
 אלקטרוניקה״ ״קרן של כושלים מיפעלים

 המשך כדאיות את בוחנים עתה באשקלון.
״ציתור״. פעולת

ש אחרי הוחלט, החוץ סחר בחטיבת
 כי ניהולה, את קיבל לא ברמר עמוס

 בלומנטל בידי תהיה עליה האחריות
 ״כור :חברות ראשי שלושה יהיו ותחתיו

 שטיינפלד, שלמה בראשות אמריקה״
 ו- הראל יוסף בראשות אסיה״, ״כור
גאון. בני בראשות אירופה״ ״כור

ה ת א

ה והחנינה צפוי ה
 לך לעזור יכול הצפוי החנינות מבול
 מתשלום הימנע ראשית, רב. כסף לחסוך

 תחול, הכללית החנינה חנייה. דו״חות
תנועה. עבירות על גם בהכרח,
 של קבועות הכנסות לך יש אם שנית,

 לבעלי החנינה את לנצל תוכל שחור, הון
השחו הכנסותיך לגבי רק לא כזה הון
 שעליך מה כל בעתיד. גם אלא בעבר, רות

ה על החנינה בעת להצהיר הוא לעשות
 שכבר כהכנסות שלך העתידיות הכנסות

 המגוחך המס את עליהן לשלם בידיך,
 אחרי שנים כמה במשך תוכל, וכך שיוטל

חני קיבלת כאילו ממנה ליהנות החנינה,
ישנה. בכל נה

וליקמן ל. חנויות
 הוותיק, חומרי״חבניין סוחר חנויות
 גליקמן ״ל. החברה־המרכזית, ממייסדי

 ״סולכור״. לבעלות ברובן עברו ובניו״,
ו בחיפה החנויות את כוללת העיסקה

ה בהן. המצוי המלאי כולל בירושלים,
 מישפחת בידי תישאר בתל־אביב חנות

 ״סולכור״ בידי תתן העיסקה גליקמן.
 לה היו לא שבהן בערים מכירה נקודות

לחומרי״בניין. מכירה סניפי

ל שניתנה החנינה אחרי ימים 10כ־
 כלי״התיקשורת מלאו בן־ציון, יהושע

 בתל״אביב המחוזי השופט של בהכרזתו
 ביטלה לא החנינה כי לובנגרג, שלמה

 ועוד בן-ציון, של פשיטת״הרגל מעמד את
ל המתנגדים בעיני חן שמצאו הצהרות

 דברים אמר לא שהשופט מאחר חנינה.
 כלשהי, חברתית או פומבית בהופעה אלה

נאמ הדברים כי התיקשורת אמצעי מסרו
 22ב- השופט שנתן החלטה במיסגרת רו

ו ,347/75 תיק במיסגרת באוקטובר,
כשר. הכל לכאורה
 יהושע בקשת לפי נפתח האמור התיק
 המפרק מינוי את לבטל שביקש בן־ציוו,
נע לא ׳המינוי כי בטענה לנכסיו, שמונה

ב החשוב המישפטי האירוע כחוק. שה
 לבית־ .1976 באפריל 28ב- אירע זה נושא

ש בן־ציון, של תצהירים הוגשו המישפט
ישר ״בנק נגד בוטות הכרזות כמה כללו
ה את לקבל שלא החליט השופט אל״•

אינו ״ביתיהמישפט :ואמר תצהירים,

ל טו בי
ח ס כנ ה ס־ מ

צו פי
לפ ושר״האוצר, ראש״הממשלה הצעת

ב התחתונים העשירונים שלושת את צות
ה או לאומי לביטוח המוסד אמצעות

 ואינה לביצוע ניתנת אינה מעסיקים,
 את לבטל היא יותר טובה הצעה יעילה.

התחתו העשירונים לחמישה מס־ההכנסה
 ברוטו לירות 6000 עד המשתכרים נים,

לחודש.
שמשל מס-ההכנסה כי מראה, חישוב

 המונים חללו, העשירונים חמישה מים
 800 על עולה אינו משפחות, אלף 365כ-

 כל יגרום לא המס ביטול לירות. מיליון
 בגביית הצורך את ויחסוך לאוצר, נזק
 למיניהם, מענקים בצורת והחזרתו מס

 אלא למישפחה כלל מגיע אינו שחלקם
המעסיק. בידי נשאר

! לתוכניות הנהירה
- החיסכון
אי־אמון

בממשלה
עיתונ של המטופשות להכרזות בניגוד

 לרכישה הציבור נהירת ושרים, אים
 צמודים או חיסכון תוכניות של מוגברת

הממש במדיניות אמון על מעידה אינה
מוחלט. חוסר-אמון על דווקא אלא לה,

 להיפטר השאיפה על מראיה הנהירה
 מהיר כסף ולעשות הלירה, מן מחיר בכל

 הציבור היה אילו ביותר. היעילה בדרך
אחו 10 של אינפלציה תהיה כי מאמין

 היה לא הממשלה, כהבטחות בלבד, זים
 והיה הכסף, של מחיר בכל בהצמדה צורך
 בנקאית בריבית בבנקים להפקידו ניתן
צמודה. לא

מהיכו נובע עתה לדולרים אי־הביקוש
 תוכניות״חיס- ברכישת יותר להרוויח לת
אפש שתהיה ברגע בבורסה. מניות או כון

כ הלירה, בשער רציני שינוי של רות
 ביקוש יחל חיצוניים, ממאורעות תוצאה

לדולרים.

 המישפ־ האירוע עיתונאית." במה משמש
 ,1976 ביוני 22ב״ חל בתיק האחרון טי

 סיכומיהם, את הצדדים השמיעו כאשר
אחר. למועד החלטתו את חהד והשופט
 הרדיו, הודיע באוקטובר 22ב- והנה,
 של החלטתו על העיתונות, היום ולמחרת
 שיהיה ״צריך :שקבע לובנברג, השופט

מע על שפוט נשאר בן-ציון כי לכל ברור
השת־ לא ודבר שהיה, כפי הפליליים שיו

לוכנכרג שופט
לעיתונות בוזה

 בפועל.״ ממאסר שיחרורו עם בתיק נה
 ללא בלישכתו, נכתבה השופט החלטת
ל הרישמית הסיבה הצדדים. נוכחות

 כונס־הנכסים נציג הזמנת היתה כתיבתה
 בפשיטת״הרגל שמונו והנאמנים הרישמי

 לגבי עמדתם את לשמוע לבית-המישפט,
 קו״ וחצי שנתיים בן״ציון שהגיש התביעה
 לבית״המישפט אחד צד הזמנת דם״לכן.

באמצ הזמנה מישלוח המחייב הליך היא
רגילים. עים

 אמתלה השופט בידי שימש זה הליך
 החלטתו החנינה. בנושא דעתו להבעת

 בלישכתו. באוקטובר,־ 22ה״ בבוקר ניתנה
 החדשות. למהדורת הגיעה שעתיים תוך
 ב־ איש היה לא ולמזכירתו לשופט פרט

לישכה.
 ש־ בשעתו השופט כשקבע כי דומה,

עיתונ במה משמש אינו ״בית-חמישפט
זה. מכלל עצמו את הוציא אית,״
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והעיתונות לובננוג השופט


