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והגידה
היהלומנים

מהג׳׳א □,פטור
 היהלומים בורסת חברי בי שחשב מי

פטו הם טעה. ממס־הכנסה, רק פטורים
 כאשר בהג״א. מילואים משירות גם רים

ה עם הסכם על ספיר פינחס חתם
 יום־הכיפורים, מילחמת אחרי יהלומנים,

תב הם לירות, מיליון 30 יתרמו שלפיו
ממי שנים לחמש פטור — וקיבלו — עו

הצהרות-הון. לוי
 פטור גם — וקיבלו — תבעו הם אולם

 השיגו הם כה. עד נודע לא שעליו נוסף,
היהלו בורסת חברי שלפיו מיוחד, הסדר

 החוק שמחייב כפי בהג״א ישרתו לא מים
עלי טענו, זאת, תחת במדינה. אזרח כל
שי במקום — מישרדיהם על לשמור הם
בהג״א. רות

 קבוצת מסיימת אלה בימים אגב,
 עם המשא-והמתן את שכיצר־מושביץ

ה היהלומים חברת רכישת על הממשלה
 זיכיונות זו לחברה ״פיתוח״. ממשלתית

אפרי- מארצות בכמה יהלומים לרכישת

שניצר יהלומן
ישן פטור

 יהלומי לרכישת קבועה זכות וכן קה,
 הסיג- מן קונה היא הסינדיקט. מן גלם

ל דולר מיליון 5ב־ גלם יהלומי דיקט
 100 מרוויחים כיום .1974 במחירי שנה,

ו הסינדיקט, מן הרכישות על אחוזים
דו מיליון 5 כמתן כמוה זו זכות מכירת

כמתנה. לפחות, לשנה, לר
 למכור כוונתו על האוצר הודיע כאשר

 קבוצות, כמה למיכרז ניגשו ״פיתוח״, את
 ופריץ שניצר משה של אלה ביניהן

 וקבוצה מולדבסקי, ויהלומי חוצ׳נר
 ל- רמז האוצר גולדמן. יחזקאל של

 מושביץ מרק את ישתף אם כי שניצר
 צורף, מושביץ בה. יזכה הוא בעיסקה,

המתנה. לקבלת השניים מצפים ועתה

תייבא ישראל מושביץ תעשיין
חדש יהלומן

תהבורסה מ שי ם ו צי מל מו ה
 של רשימה והרכיב המניות, שערי את באחרונה ניתח ידוע כלכלה מומחה

חברות״הביטוח, מניות כל :הן המומלצות כיום. לרכישה ביותר הכדאיות המניות
 אלגר פוליגון, תע״ל, חדרה, נייר המלח, ים דובק, ישרס, אפריקה, לתעשייה, אוצר
וירדן.

 כשם כביכול. להיגיון, בהתאם מתנהל הוא כי הכלל שוב חל המניות שוק על
 מביא המשא־והמתן, כישלון הנה בבורסה, מפולת גרם בישראל סאדאת שביקור

 שרצה מי כל טהורות. כלכליות וסיבותיה תימשן, החדשה הגיאות גיאות. עמו
 השחורים הכספים אזלו. קצר לטווח המשקיעים של וההיצעים מכר, כבר למכור

 מחירם חודשיים, לפני עד אטרקציה שהיו והמיגרשים והדירות לזרום, ממשיכים
 מה לאור חושש, החל זר במטבע להשקיע שחשב מי לערך. אחוזים 70ס/סב־ עלה

 לפני שהשקיע מי שבו היחידי הגוף היתה הבורסה המטבע. בשוקי עתה שקורה
יימשך. לא זה שמצב סיבה ואין בשבוע, רווח 25״/״ עשה שבועיים

המישטרה
״ח ודיו

וןוי*מ לאו !111.1 קיפאון

בבריטניה  ודו״ח
שימרו!

 האחרון השישי ביום שפורסם בראיון
 אגף־הח־ ראש אמר אחרונות״ ב״ידיעות

 אהרון ניצב ישראל, במישטרת קירות
 החלק את קרא לא עדיין כי שלוש,
 התקיים הראיון דו״ח־שימרון. של הסמוי

 שהמישטרה אחרי כשבועיים רביעי, ביום
 שני על שימרון ועדת דו״ח את קיבלה
הלקיו.
 מישטרת של אגף־החקירות ראש אם

 הסמוי, הדו״ח את קרא לא עדיין ישראל
ה יחסה על מכל יותר מלמד זה דבר

לדו״ח. המישטרה של אמיתי

יע ט סו
א״נשס״ן אלנוט

 סרט- יביים מאן דלבארט הבמאי
 איינשטיין. אלברט חיי על עלילה

וה חודשים, כמה בעוד יחלו הצילומים
 שנה 100 במלאות 1979 בשנת יוצג סרט

איינשטיין. להולדת
 הפקות ״ישראל נשיא מסיס, אלכס
 ״פאקארד חברת את מייצג סרטים״,
 הדולר מיליון 2 את שתספק הפקות״,
 תיעשה ההפקה הסרט. להפקת הדרושים
לטל שעתיים בן סרט להפקת במקביל

 בנות תוכניות שש של סידרה וכן וויזיה
מערכות עבור אחת כל השעה מחצית

 ומכר קנה בלונדון, לאומי״ ״בנק סניף
 שבועות שלושה לפני ישראליות לירות

מכי ושער לירות, 28 של קנייה שער לפי
 :שטרלינג הלירה כנגד לירות 31 של רה

וה הקנייה שערי בין 12״/״ של הפרש
 את להסביר ידעו לא הבנק אנשי מכירה.
 זה. ענקי להפרש הסיבה
לסוף בבריטניה לאומי״ ״בנק מאזן

ה בריווחיות. קיפאון על מראה ,1977
 אלף 224.3 היה 1977 לשנת הנקי רווח

בשנת לי״ש אלף 228.7 לעומת לי״ש,
 1הלוואת״ באחרונה קיבל הבנק .1978

 לאומי מ״בנק לי״ש מיליון 2 של בעלים
 את הכפילה שכמעט אינטרנשיונאל",

ב הבנק על הבעלות העצמיים. אמצעיו
6 היי בריטניה 3 ליש לאומי ל״בנק 0/0

 טראסט ״קליוולנד לחברת והיתר ראל״,
 הבנק של הכללי המנהל קורפוריישן״.

קדישאי. יחיאל הוא

עול ב״הסטד סיכסוך
חרש 11118 סברת
 מבחוץ, עובד קיבלה ״הסנה״ חברת
ואווי ימי לביטוח האגף מנהל לתפקיד

 ועד של חריפה התנגדות גרר הדבר רי.
 מכיר אינו כי להנהלה שהודיע העובדים,

 עובד של במעמדו פגע שגם זה, במינוי
 האגף לעובדי הורה הוועד בחברה. ותיק

 רק החדש המנהל עם מגעים יקיימו כי
המחלקה. מנהל דרך

 איתן ״הסנה״, מנכ״ל הודיע בתגובה
 לתת סמכות אין לוועד כי אבניאון,

עמו. מגע כל וניתק לעובדים, הוראות

לישראל ־ גאון
ש אירופה״, ״כור מנהל גאון, בני

 את יעתיק באמסטרדם, דרך־קבע ישב
 אלון, שלמה לישראל. עתה מרכזו
 לארץ הוא אף חוזר בווינה, ״כור״ מנהל

 צבי גוטמן. רון לווינה ייצא ובמקומו
 מנהלי מועצת יו״ר מתפקיד פרש שיפמן

 בן״ אשר התמנה ובמקומו ״פלנטקס״,
תן.  חטיבה ניהול עתה קיבל שיפמן נ

 והצטרף וזכוכית, קרמיקה של מורחבת
״כור״. להנהלת

 (״שייקה״) ישעיהו ״כור״, סמנכ״ל
צי מיפעל לבדוק למכסיקו יצא גביש,
ל״כור״. במתנה שהורש נורות

י פט ש המי עץ היו
שרון והחת

 לא עדיין אלה דברים כתיבת לרגע עד
 את שרון, אריאל שר-החקלאות, מסר

 לעשות חייב שהיה כפי לאחרים, חוותו
ממ שרון בתפקידו. לכהן להמשיך כדי
 היועץ־המישפטי- הנחיות את להפר שיך

 כולה, הממשלה החלטות ואת לממשלה
זאת. עליו שיאכוף טי שאין ונראה

 מהן הודיע טרם מינהל״מקרקעי״ישראל
 של ההונאה מן שהוציא המסקנות

 שנים במשך למינהל ששילם שרון, אריאל
 לשלם. עליו משהיה נמוכים דמי־חכירה

לה בדעתו אם הודיע לא עדיין המינהל
עליו. הממונה השר את לדין עמיד

נחם
מווום־אנויש־ו

 ארי־ שימחה הישראלי, שר-האוצר
 שבדרומ-אפריקה, בפרטוריה סיכם ליד

ל פחם טון מיליון שם תקנה ישראל כי
 הפחם מיכרות התאחדות מחברת שנה

 שליש את תספק הכמות בטראנס״וואל.
חב של החדשה תחנת־הכוח של הצריכה

 דרום־אפריק- חברה בחדרה. החשמל רת
 ואת הנמל את לבנות רוצה אחרת אית

הפחם. של הפריקה מערכות

 שיויים תיקון
בחוד״ס־ס

 את מתקנים מנתניה רבים תושבים
 נמוכים המחירים שם בתול-כרם, שיניהם

 ב- הרופאים נתניה. לעומת אחוזים 50ב״
בגרמ אוניברסיטות בוגרי הם תול-כרם

ניה.
 בתול״כרם החליפות תפירת מחירי גם
חיי בישראל. מאשר אחוזים 50ב״ זולים

 בין לפניהם הולך ששמם תול־כרם, טי
עבו עמוסי תפירתם, בטיב הגדה חייטי

בי מיפעלי של בהזמנות מוצפים הם דה.
ה בודדים, ישראלים ושל ישראלים גוד

 מחיר בסיטונות. חליפות שם מזמינים
ה כולל בתול״כרם, טובה חליפה תפירת

ל״י. 1200כ־ הוא בד,

חינוך.
 על מגעים ברלין בפסטיבל ניהל מסיס

ומכי הסרט הפקת לגבי קו־פרודוקציה
רתו.

לית1בע תיווכה ווו
 נמכרה שבה קרקע1"הטתווך״בעיסקת"ו

ה על-ידי דונם 300 של חלקה בעתלית
 היה לא ״דניה״, לחברת במקום אברים
 בטעות שנכתב כפי ״אנגלו-סכסון״, חברת

).2105 הזה״ (״העולם
ה כי בשעתו, מסרו, הקרקע מוכרי

 אולם ״אנגלו-סכסון״, חברת היה מתווך
 אין זו לחברה כי העלתה חוזרת בדיקה

עתלית. לעיסקת קשר כל — היה ולא —

 פישר״ ..בוק
חל}ר1 לא
 פישר״ ״בנק עובדי או ממנהלי איש

 בעיקבות נחקר או נעצר לא באנטוורפן
 מסרו כך פאר. צבי של ההונאה מעשי
 מעשי על לרשימה בתגובה הבנק, נציגי

 שם הפיץ פאר זו. בעיר פאר של המירמה
בכש להמירם וניסה מזוייפים, דולרים

 עלתה כאשר הבנק. עובדי באמצעות רים
 חבורתו, עיקבות על המקומית המישטרה

יו במלונו והשאיר המקום את עזב הוא
מזוייפים. דולרים אלף 250מ״ תר

 על המשא-והמתן הפסקת גרר זה ניתוק
 בהשבתת הגיב הוועד חדש. הסכט־שכר

מועצת ובכינוס ״הסנה״, של המרכזיה

אכניאון מנהל
מרכזיה בלי

 אבניאון צעדי כי החליטה זו העובדים.
בעוב חסרת״תקדים התגרות בבחינת הם

 אסיפות■ לערוך החליטה המועצה דים.
לעובדים. הסברה

 החברה עובדי של פנימיים בחוזרים
 יו״ו לחברה אין מדוע השאלה, הועלתה

 נוס־ מנחם נפטר מאז מועצת״המנהלים
 החברה את אבניאון מנהל כיום בוים.
 מועצת■ יו״ר פיקוח ללא עיניו, כראות

מנהלים.
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