
ליועץ? המזכיר הפו מדוע
 מיכאל עורך־הדין מכהן רבות שנים

 איש ואין היהלומים בורסת כמזכיר כהן
 על הודיע הוא לפתע התפקיד. על המערער
 לתפקיד התמנותו ועל התפקיד מן פרישתו

לשי גרם מה הבורסה. לבית יועץ של
 מבחינת דבר משנה שאינו ביגואר, נוי

!התפקיד
 לקנות נוהגים היהלומנים כי מסתבר

ב חדר מחיר הזמן. כל חדרים־ ולמכור
 100 מעל הוא כיום היהלומים בורסת

 רוצה מי יודעים אין לשנה. דולאר אלף
 למזכיר הולכים 1 חדר לקנות או למכור

 המיש- את לפניו מביעים כהן, הבורסה,
 למנהל- היהלומן את מפנה זה אלה.

 דרכם מוצא והיהלומן גלפרין, הבית,
 על כי ברור הצורך. לפי מוכר או קונה

 הקו־ קומיסיון. משלמים כזו עיסקה כל
 וגל- שכהן כאלה לממדים הגיע מיסיון

אלה. לעיסקות חברה הקימו פרין
 בהיקף המתנהלות אלה עיסקות אגב,

 בלי נעשות לחודש דולאר אלף 20 של
 שבח- מס כלל לשלם ובלי לאוצר לדווח

ה כל האוצר מבחינת כחוק. מקרקעין
 אותו מעניין ולא אחד חדר הוא בניין

 דו- אלפי במאות ומוכרים קונים שבפנים
לשנה. ר לא

 ללא נמשכה וגלפרין כהן של הפעילות
לש החלו יהלומנים שכמה עד הפרעה

 למזכיר לשלם עליהם בעצם מדוע אול
 בתוקף לעשות שעליו מה על הבורסה
ה ויו״ר בתביעה איימו הם עבודתו.

 ואמר, הרגיעם שניצר משה יהלומנים,
פרש כהן ואכן, מתפקידו. יפרוש כהן כי

חוקר מה

? -יבנה״ של
גפ ישראל את מינה בית״המישפט

 וחברת- המיפעל של כונס־הנכסים ני/
 כי וקבע, זמני, כמפרק ״יבנה״, הבנייה
 למפרק קבוע. מפרק ייקבע מארס בחודש

 נגד מחשיד חומר אלה בימים הוגש
ל/ מישפחת  והמנהלים הבעלים שהיא סג

 עורך- על־ידי נמסר החומר ״יבנה"• של
 לא- נושים המייצג עדיני/ אבנר הדין

החברה. של מבוטחים
 לבדוק המפרק התבקש לכך בהתאם

הקמ עבור החברה שקיבלה התמורה מה
 סגל, לאליהו שנמסרה וילה של תה

 כן סגל. ויעקב אליעזר של אביהם
החב מהנדס שילם כמה לחקור התבקש

ש וילה תמורת חיסרון/ נתנאל רה,
 בהתאם ברמת־השרון. החברה מן קיבל

 ״שברו- מכונית מכר הוא המחשיד, למידע
 זמן שמו על הועברה וזו החברה, של לט״
הכונס. מינוי לפני קצר

נבנ כיצד לבדוק, המפרק התבקש עוד
 לזאב בהוד־השרון וילה ונמסרה תה

 וילה ב״יבנה״. מפקח שהיה מי וכני!/
 וילות של מחומרים כנראה, ניבנתה, זו

אחרים. עבור בהוד-השרון ״יבנה״ שבנתה
 עימנואל כי נכון האם :נוסף נושא
 קיבל ב״יבנה״, המיפעל מנהל ברנוב,

 לא־ריא- במחיר ״ב.מ.וו." ומכונית וילה
 ב־ ביאליק ברחוב דירה כי נמסר כן ז לי

 מסר והוא שמו, על הועברה רמת-גן
 כאילו נרשם לאחר־מכן שטרות. תמורתה
 קבלן־מישנה בתור השטרות לו הוחזרו

כספים. לו חייבת שהחברה
 וכיצד מדוע לחקור גם התבקש המפרק

 על בגיבעת״שמואל דירות שתי הועברו
 פריי־ וגדעון עופר דן עורכי-הדין שם

: לחקירה נושאים ועוד טג.
 עיסקי את לחקור מתבקש המפרק

 מכונ- שתי החברה. של המכוניות מכירת
 ״וולוו" תוצרת האחת פרטיות, יות-נוסעים

 קרובו על־ידי נמכרו ״ב.מ.וו.״, והשנייה
 ארצי עופר, אברהם המנוח השר של
על- לו נמכרו ולאחר״מכן ל״יבנה״, /1וי

בניין. באותו יועץ תפקיד וקיבל מתפקידו
 בייעוץ בשעתו שניצר היה כאשר אגב,

 בסאן יהלומים בורסת להקמת בבראזיל
 גם בה מעורב שהיה בעיסקה פאולו,

 התפוצצה /1כה יעקב איש״העסקים
שני תביעת רקע על היתר בין העיסקה

 היהלומים מיצוא לעצמו חלק לקבל צר
 צריך היה זו בעיסקה מבראזיל. הגלמיים

המדי של שר״האוצר סמוי שותף להיות
 שניצר של האולטימטום רקע על נה.

 העיסקה התפוצצה לעצמו אחוזים לקבל
כולה.

שות חד
מניגריה

 וד■ בניית בענף הישראלים המי־ומי כל
ב משוטטים הגדולים והפרויקטים פאר

 בה המוצעים רווחים, ומחפשים ניגריה
 שייקח של שותפו ׳קידר משה בשפע.

 עמוס עם יחד לשם הגיע ירקוני/
 גדולה צרפתית חברה נציג שהוא בנין/

 הקבלן במערב־אפריקה. עצים הכורתת
 זה זכו יחס דוד והמהנדס גת אילן

 בהיקף בנייה, לעבודות גדול במיכרז עתה
 חוץ לעבודות החברה דולר. מיליון 15 של
עבו היקף את הגדילה ״סולל״בונה" של

 כהן אלישע של שהחברה בעוד דותיה,
ה עבודות. להשיג מתקשה ומנדלסון

 וצוקרמן יצחקי אליהו של שותפות
 מיליון 3ל־ העבודות היקף את צימצמה

ניהול. בעיות בגלל דולר,

שם משנה
מזל משנה

 פותח בתשלומים מכוניות מכירת ענף
 פועלת חיפאית קבוצה רבות. אפשרויות

 שהיא תוך רבה, בהצלחה שנים מזה
 הקבוצה שמה. את לפעם מפעם משנה

 ואיתן קמינר ממתתיהו מורכבת
 ״דנה-מכר״, בשם פעלה תחילה רוסו.

 בשם ועתה ״גיל־רכב״, בשם כך אחר
הס הקודמים השמות תחת ״גיל-רם״.

 יכלו לא שאותו באשראי הבעלים תבכו
 כללי" ול״בנק הפועלים״ ל״בנק להחזיר
 עתה בחדרה. לאומי״ ול״בנק בחיפה,
 מ״בנק לירות מיליון חצי להוציא הצליחו

בתל-אביב. מרכנתיל"
 בודקת המכס של החקירות מחלקת

 אי־ על מחפה אינה השמות החלפת אם
 ממכירת המתחייב מס״ערך־מוסף, תשלום

בתשלומים. מכוניות

 מכונית בהרבה. נמוך במחיר בחזרה ידה
 נמכרה ,1975 דגם ״204 ״פיז׳ו אחרת,
ל לירות אלף 35 של המגוחך במחיר
החב של מנהל-המכירות ׳צאיג מנחם

 78ב״ מייד המכונית את מכר הוא רה.
לירות. אלף
 קרה מה לחקור המפרק התבקש כן

 לא- במחירים שנמכרו פרטיות למכוניות
כמו אחרים חברה למנהלי ריאליים
נייס. ויעקב הקר אריה

מכי של זו היא נוספת תמוהה עיסקה
 חב״ לבעל ״סמי״טריילר״ משאיות שש רת

 מישפחת כי ונראה באשדוד, רת״הובלה
בעיסקה. שותפת סגל

 את מגלה עדיני עורך־הדין של מיכתבו
 ח־ החברה בבעלות בנתניה, המלון שם

ה מישרדי את כביכול שרכשה וואדוצית
ו רכושה את וקיבלה ברמת-גן, חברה

 ונראה ״מקסים״, הוא המלון שם ציודה.
 מ״יבנה״ שהועברו בחומרי-בנייה ניבנה כי

 כי המיכתב מגלה כן תמורה. ללא אליו
 החברה בכספי השתמשו ״יבנה" בעלי
 בניירות- השקעות תיק לעצמם לבנות כדי
 באמצעות לירות, מיליון 5 של בהיקף ערך

איראני. אברהם הבורסה סוכן

עור לניירות הרשות
הסברס((•..איגוד תובעת
״אי לבנק פנתה ערך לניירות הרשות

 שפורסמו לעובדות הסברים וביקשה גוד״
 שמסר המידע על שעבר, בשבוע זה במדור
למש בבנק הערך ניירות מחלקת מנהל

נשלסקי. אליהו קיע
שפורס כפי העובדות, כי ציינה הרשות

 של פנימי מידע מסירת על מצביעות מו,
 ניירות לחוק בניגוד — למשקיעים הבנק

 תגובה הבנק מן ביקשה הרשות הערך.
צע על שתחליט לפני אלה, לפירסומים

הבאים. דיה

בזול ארוחות
 מיסע- על זה, במדור הפירסום בעיקבות

 של במחיר טובות ארוחות המציעות דות
 מסעדת הודיעה לארוחה, לירות 110 עד

 בתל-אביב, אבן״גבירול ברחוב ״מדלייו״,
 55ב- מנהלים ארוחת מציעה היא כי

 בת היא הארוחה מס. בתוספת לירות,
מנות. 3

מסיפורי
בורסת

(א> היהלומים
מתים היהלומנים למה
פטירתה אתרי ימים כמה

דניאדי מנהל
חדשה וולוו

 היהלומן נפטר שבועיים לפני בשבת
במשר (מולדבסקי) מולד מנשה הידוע

הת האבל ומודעת מותו על הידיעה דו
 נפטר כאשר גם יומיים. כעבור רק פרסמו

 היהלומנים, מגדולי אחד שנתיים לפני
 בחג שחלה בשבת גולדפינגר, יוסף

 המוות. על הידיעה את השהו שבועות,
יו עשיר הוא הנפטר שיהלומן ככל שכן
 על הידיעה את יותר מעכבים כך תר,

מותו.
מ לכך הסיבות את ללמוד אולי ניתן
 בשבת שמת למרות גולדפינגר. של פטירתו

 אל דיסקונט" ״בנק מנהל הוזעק חג, של
 וכבר ביום, בו היהלומים בורסת סניף

 לכספות להיכנס לקרובים התיר למחרת
המנוח. גולדפינגר של

 לכספות האוצר פקידי הגיעו כאשר
ש יהלומים בהן מצאו הם החג, אחרי
 ברור דולר. אלפי מאות כמה רק ערכם

 שמצאו. מה על רק שולם מס־העיזבון כי
 גולדפינגר של עסקיו ומנחל יורשו אגב,
זה חתן שיינקיף. אשר חתנו הוא

- וגנט תפוזים
מו וממשלת הד

 את שפקדה השואה ממדי נודעו כאשר
הפ הכספית, בהלת בגלל ההדרים ענף
 כי הבורסה, לענייני המומחים אחד טיר
 ״מהדרין". של מניות לקנות הזמן זה

 ההדרים ייצוא כאשר עתה, דווקא מדוע
תפו של חברה מניות לקנות כדאי נהרס,

 :היתה התשובה השומעים. שאלו ? זים
 הנפט מניות שבה מדינה היא ישראל
 להניח, סביר לכן ;נפט כשמגלים יורדות

 הייצוא כאשר תעלינה התפוזים מניות כי
אנושה. מכה סופג שלהם

 המציאות. את משקפת אינה זו גישה
 היתה טרם שהבורסה היא, עובדה אולם
 שתהיה. רוצה הליכוד שממשלת למה

 את להרוס כדי הכל עושה זו ממשלה
ה בהון פוגעת היא כי ונראה הבורסה,

ה ממשלת זאת משעשתה יותר פרטי
 אחת פעם התרחשה המערך בעידן מערך•
 ריווחי על מס הטלת עם בבורסה, מפולת

ה שר־האוצר מפריח עתה ואילו הון.
 שאין עד חדשה, שמועה יום כל פטפטן

ו ;לדבריו באמון עוד מתייחס איש
ה על למיסוי הנוגע בכל האוצר מחדלי
ה לאי״עליית העיקרי הגורם הם בורסה

 ופוגע דולרים לקניות זורם הכסף שערים.
שהת חברות האוצר. במדיניות קשות
ב יצרניות להשקעות הון לגייס כוננו

 שר־ ואילו התוכניות, את ביטלו בורסה
בכי עם בדרום־אפריקה המשוטט האוצר,

 עם חשבון (על ונשותיהם המישרד רי
המתרחש. מ( מודאג כמובן) ישראל,

 כלשהי, בהודעה האוצר ייצא לא אם
 בבורסה הקיפאון יימשך אחרת, או כזו

 חל, זה קיפאון האביב. עד כחודשיים,
ו השחור הכסף המשק. ענפי בכל אגב,
 בתקופה המשקיעים אצל שיצטבר הלבן

 והבורסה משלו, אפיקים לו ימצא זו
 בישראל היחידי המקום להיות תמשיך
 ממס. פטורים רווחים בו להפיק שאפשר

 ״נשיו- היועצים משרד כמו גורמים, כמה
 המניות שערי כי מורים, קונסלטנס״, נאל

 צריכים שהם ממה 15ס/0ב״ גבוהים עדיין
 על־ הובעה זו דעה כי לזכור, יש להיות.

 ברמת הרוצים לאומי", ״בנק יועצי ידי
 בזול, מניות לקנות כדי נמוכה, שערים

 מהן ולהפיק קרנותיו, ועבור הבנק עבור
רווחים.

 שנה 25 מזה זר תושב של תקן על יושב
מיסים. ללא פאר במכונית ונוסע
ספ מנהל שאינו בענף מתרחש זאת כל

 שספרים בתירוץ מס, משלם ואינו רים
 האוצר, פקידי לקוחות. יבריחו ומיסים
 שם לבדוק לבלגיה, אלה בימים שנסעו

 כי גילו יהלומנים, של המס תשלומי את
 כחוק ספרים מנהלים הפורחת בבלגיה

ב פוגע הדבר ואין מס־הכנסה ומשלמים
טפי בענף שולטים בישראל אבל ענף.
 הספסרים לטובת אותו המנהלים לים,
הסוח מרוויחים כיום שכן היצרנים. ונגד
 הסיג- מן הקצבות לקבל היכולים רים

 את קבלם עם מייד עושים הם דיקאט.
ל צורך בלי הקניה, על 50/״ס ההקצבה

ישר ממשלת כי נוסיף, אם ולטרוח. עמול
 של בהיקף היהלומנים את מממנת אל

מגוח בריבית לשנה, לערך לירות מיליארד
 שצומחת התועלת כל וכי ,7/״0 של כת

 כמה בהעסקת מתבטאת זה מענף למדינה
היהלו ענף כי שברור הרי עובדים, אלפי
 ענף הוא היום מתנהל שהוא כפי מים

 השורש. מן לעקרו שיש בריא לא מיותר,
 מאוצר כספים להעברת מכשיר פשוט זהו

 שהם הליכוד, תומכי של לכיסים המדינה
היהלומנים. מרבית
 יצרני התאחדות רצתה למשל, הנה,

 רני' חיים הוא שמנהלה היהלומים,
לי/ הכוו הענף. על משווה מס להטיל א

 ליצואנים היצרנים בין להשוות היתה נה
 כדי אחרים, ומיסים מס״הכנסה בתשלומי

 שכן לרעה. היצרנים הפליית את למנוע
 הכוונה הענף. תשתית את מהווים הם

 דני״ מעל שניצב מי אולם טובה, היתה
 גדול, יצואן שהוא שניצר, משה אלי,

 הוטל המס :התוצאה בעניין. התערב
 עצמו לדניאלי בלבד. היצרנים על לבסוף

 עתה גם קיבל שנה כמדי איכפת. זה אין
היהלומנים. מן חדשה ״וולוו" מכונית
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