
הבורסה ה מ  ירוויחו כ
ם רי כי ב * ה

ו כ ח׳ נ ו ו מבקש ג
להוצאותיו וטוואקטיווי אישור

באמ פנה, גרופר פסח חבר״הכנסת
 לפקיד-השומה, שלו, רואי״החשבון צעות

 הכנסותיו על להצהרות להוסיף וביקש
 הוצאות את האחרונות השנים בחמש
האי התאחדות ממוסדות שקיבל הרכב
 רואי״החש- לדברי ידע״, ״לא הוא כרים.

אלה. הוצאות על להצהיר עליו כי בון,
 ,2103 (בגליונות גילה הזה״ ״העולם

 מ־ יותר שנה כל מקבל גרופר כי )2104
מהת־ רכב הוצאות דמי לירות אלף 150

גרופר ח״כ
ידע לא

 הכלכליות, וחברותיה האיכרים אחדות
 בדו״ח אלה הכנסות על להצהיר מבלי

 עתה מס. עליהן לשלם ומבלי שלו השנתי
 להצהיר לו יתירו כי וביקש גרופר פנה
 מס עליהן ולשלם הנוספות ההכנסות על

כחוק.
להתי  באישור צורן יהיה ~זאת~ """כד̂י

מדו שכן מס-ההכנסה, נציב של מיוחד
 שנסגרו תיקים של מחדש בפתיחה בר

 היה אילו גרופר. של הצהרותיו ובשינוי
 המס שילטונות היו אזרח, בסתם מדובר

העל על תביעה״מישפטית נגדו מגישים
 נתון מס״הכנסה נציב אולם הכנסות. מת

 רוצה והוא כהונתו המשן על במאבק
 שגרו- הליברלית המפלגה בחסדי לזכות

 תיענה, לכן מראשיה. אחד הוא פר
גרופר. של בקשתו בחיוב כנראה,

המישטרה
והרכב

 פירסום לפני יומיים בפברואר, 13ב-
חד מכוניות כמה הגיעו שימרון, דו״ח
 של הרכב לסדנת ״קורטיגה״ מדגם שות

מ אחד הגיע למקום ביפו. המישטרה
ב ישראל, במישטרת ענף־תנועה ראשי
מכו באיזו התלבט הקצין אשתו. חברת

 לבסוף שהכריעה היא ואשתו יבחר, נית
את לידיו קיבל הוא הריפוד. צבע לפי —

 קונים אץ
ולדיין לבנין

הרצוי. הריפוד עם החדישה המכונית

..111x11ינתיוווה ״ 
טלוויזיה בהסגת השתתפות

ההס זכויות את בינתיים, קונים, אין
 מנחם של סיפרו ״המרד״, של רטה

 אמריקאי לסוכן נמסרו הזכויות בגין.
 את שמסר פרנק׳ סנדי בשם לא״חשוב

 מוריס״, ״ויליאם הגדו׳לה לסוכנות ייצוגן
 גם הזכויות. עבור שילמה טרם זו אולם
״ארו החרות, תנועת איש של אחר ספר
 מרידוד, יעקב של לחירות״ הדרך כה
העיק הסיבה להסרטה. עדיין נרכש לא

 רובם שהמפיקים, היא לקשיים רית
 המציגים סרטים למטן מסרבים יהודים,

מוש הם כטרוריסטים. ישראל ראשי את
האחרו ההפקות של מכישלונן גם פעים

 המחזמר כמו בישראל, הקשורות נות
 קנויות בהצגות בעיקר שהוצג ״גולדה״,

טו גם ״הדסה״. מטעם ר, או מינג׳ ר  פ
ה של סיפרו על הזכויות את שרכש ש  מ
לסרט. מימון להשיג הצליח לא דיין,

כמה

 ״תאמז״ הבריטית הטלוויזיה חברת
 ב״ווראיי- שפורסמה בידיעה הכחישה,

 ערוץ להקמת שותפה היא כאילו טי״,
 הוכחשה בכך בישראל. מיסחרי טלוויזיה

 שפורסמה ב״ווראייטי״, קודמת ידיעה
 על־ יוקם נוסף ערוץ כאילו בישראל, גם
 בהשתתפות קסטל״ ו״סירטי ״כלל" ידי

״תאמז״.

001117 הצטוו אוזן
ל הצטרף ארנן אברהם תת-אלוף

 נח־ סמי של הפרטית הייעוץ חברת
ס. א  צה״ל מפקדי מבחירי היה ארנן מי

וה הטרור בתחום רב ניסיון בעל והוא
 ב- כמקובל עתה, קיבל הוא מודיעין.

 שהיה נחמיאס, סמי חופש. שנת צה״ל,
 פרש במישטרה, המודיעין יחידת מפקד

 המפכ״ל עם חילוקי-דיעות של רקע על
ו טרור בנושאי לייעוץ חברה והקים

מודיעין.

סס־רכזש
? משלבוים

 מינהל־מקרקעי־ישר- שערך ארצי סקר
 דירות אלף 820 בארץ יש כי גילה אל

 109ב־ הוערך מס לצורך שערכן פרטיות,
 לירות אלף 130 :או לירות, מיליארד
לדירה. בממוצע

 יחידות אלף 100 יש פרטיות בידיים
מי 16 הוא מס לצורך שערכן קרקע,
שער עסקים, אלף 70 וכן לירות, ליארד

 סך־כל לירות. מיליארד 16ב־ הוערך כם
 150 הוא הסקר, לפי הפרטיים, הנכסים

 בשנת שילמו ועליהם לירות, מיליארד
ש לירות, מיליארד בסך מס-רכוש 1977

הנכסים. מערך 0.6,/" הם

ס

#
נחמיאס יועץ

חדש שותף

 ו- חברי״הממשלה של משכורתם על
המ מתקציב ללמוד אפשר חברי״הכנסת

 (שנגמר) הנוכחי בתקציב החדש. דינה
 לירות 9,400 בממשלה שר לכל הוקצו

 לשכר. הנלוות ההוצאות כל כולל לחודש,
 ל- והגיע הסכום הוכפל החדש בתקציב

 בתקציב עלה חבר״כנסת לירות. אלף 18
 18.2 יעלה ועתה לירות אלף 11.2 הקודם

 נראה זה שכר אולם לחודש. לירות אלף
 את להשוות נהגו כה עד שכן מיושן,

 העליונים, השופטים לשכר השרים שכר
 שופט של שכרו לאשר שעומדים וכיוון
 לחודש, לירות אלף 30 בגובה עליון
ל בתקציב המוצע השכר שיוכפל מכאן

שר•
 השכר היה ,1977 שנה, באותה אגב,

לחו ברוטו לירות 4200 לשכיר הממוצע
 המעסיק של התשלומים כל כולל דש,

 המכון נתוני לפי זאת, השכר. בסעיף
 ההסתדרות. של וחברתי כלכלי למחקר
 לירות, 3000 היה 1976ב״ השכר ממוצע
 לעומת 40/"ס של עלייה שחלה ומכאן
ה .43״/" בשיעור שהיתה המדד, עליית

 :בחקלאות היה ביותר הנמוך שכר
לירות. 2,800

ה ע בי ה ת ם רי מ א ב
ד ג ל נ ״ ל ב

 חב- ושתי לישראל״ לאומי ״בנק נגד
תבי בחו״ל הוגשו בחו״ל, שלו רות-בת

 הגבלת חוקי על עבירה של בעילה עות
ש התביעה בארצות״הברית. המיסחר

 ובקשות פיצויים תביעת כוללת הוגשה
 בהערות מתפרסם זה עניין לצו״מניעה.

ש לאומי״ ״בנק למאזן החשבון רואי
באחרונה. פורסם

 נדחתה התביעה כי נמסר, בהערות
על האמורות. וחברות״הבת הבנק על-ידי

 המישפטיים היועצים של דעתם חוות פי
 התביעה שתוצאות הסיכוי כי נראה,

 הבנק הנהלת קלוש. הבנק לרעת תהיינה
 וכי מבוססת, אינה התביעה כי סבורה
בכ אם — לשלם יידרש שהבנק הסכום

משמעותי. יהיה לא — לל
 בחו״ל בל״ל קבוצת כי מגלה, המאזן
השו בסניפים מהפסדיה לצאת הצליחה

 מיליון 2.7 שהפסיד הצרפתי, הבנק נים.
 מיליון 1.8 והרוויח 1975 בשנת פרנקים
 רווחיו איי הגדיל ,1976 בשנת פרנקים

 המאזן פרנק. מיליון 3.1ל־ — 72ב-״/״
 הבנק בלבד. 14ב״״/״ גדל בצרפת הבנק של

 2.3 רק הרוויח זאת, לעומת בשווייץ,
 10״/" של גידול שווייצים, פרנקים מיליון
1976 בשנת מיליון 2.1 של רווח לעומת

בברי הבנק .40ס/ס של גידול שהיווה —
מסתכ והם רווחיו, את הגדיל לא טניה
 200ב־ ברציפות שנים שלוש מזה מים
 של המאזן לשנה. שטרלינג לירות אלף

.14/״0ב״ גדל הבנק
בריווח־ גידול מראה בניו-יורק הבנק

 דולר, אלף 800 ,60,/" של בשיעור יות
 של ירידה היתה שעברה שבשנה אחרי

 דולר. חצי-מיליון שהיה — ברווח 50,/"
 גידול לעומת ,13/״0ב- גדל הבנק מאזן

 שנבע (גידול הקודמת בשנה 45,/* של
 בנק ״אמריקן עיסקי מרכישת בעיקר

טראסט״). אנד
 ב־ חלא-ורודה-ביותר התחזית לעומת

 מרשימים להישגים הבנק הגיע חו״ל,
 ,8670 של גידול מראה מאזנו בישראל.

ה הגידול לירות. מיליארד 152ל- והגיע
 המאזו תירגום (לפי 33״/״ חיה ריאלי

 מיליארד 9.9 הוא השנה המאזן לדולרים,
קודמת בשנה מיליארד 7.4 לעומת דולר

 שליש). או מיליארד, 2.5 של גידול —
 116,/" של הגידול את במיוחד לציין יש

ובחסכו ובפיקדונות ההוניים, באמצעים
).106(״/״ קצוב לזמן נות

מ״יובד פרש לבנון
 הביטוח חברת מנכ״ל לבנון, יגאל
ית מקומו את מתפקידו. פרש ״יובל״,

 לבנון החברה. בעל קפלן, ג׳סי פוס
 שרה נגד התביעה בפרשת עד-מדינה הוא

 ונגד ידלין, אשר של אחותו הרי,
קמ מאיר לשעבר, קופת״חולים חשב
 מחברת־חבי- שוחד בקבלת הנאשם חי,
״יובל״. טוח

,שעירי״ עולים
למ
רדו

ביו המסחרר בקצב שעלתה המניה
 דוו עליות כבר שידעה ״ירדן״, היא

 1 לביקוש הגורמים הם שלושה בעבר.
 עוג זה בחודש 23ב״ ״ירדן״. למניות

 הו של המיסחרית ההפקה להתחיל
 זה מתאריך והחל ,2 עלמה בקידוח

 מיט את מדי-יום אוניית-נפט רוק
 משא ״ירדן״ של החלק אילת. בנמל
דוי למיליון השנה יגיע בלבד זו באר

״יר תיהנה השנה :השני הגורם
 בנקאית, בערבות צמודות מהכנסות
 מהו לירות מיליון 10 של סדר־גודל

בדיזנגוף־סנטר. בנכסים עתה
 ביום המכריע. הוא השלישי הגורם

 ב, הקובע האיש יצא האחרון חמישי
 נ לפני לניו־יורק. סופר, דויד דן״,
 סגן״שר-האו עם לשיחה נפגש עתו

 לפלו מסר סופר פלומין. יחזקאל
א שמונה כבר רכשה ״ירדן״ קבוצת כי

סופר עסקים איש־
נועז כיבוש

 אמריק חברת״השקעות ממניות זים
 ביש המושקע הנפרע שהונה ענקית,

 ושו הוא דולר. מיליון 35 על עולה
 להיפגש עתידים ברנט, לו לעסקים,

 ו השקעות, חברת־ה ראשי- עם שבוע
 ה! את ״ירדן״ לידי להעביר לשכנעם

 בידיהג שכן טובה, ברוח בחברה טה
 שמחז זו על העולה בכמות מניות,

 בחברת-ההשקעות. השלטת הקבוצה
 - ״ירדן״ תפנה להצעה, יסכימו לא

 האמריק ניירות-הערך לחוק התאם
 בעלי-ו לכל פומבית בהצעת-מיכרז —

 לר ותציע חברת״ההשקעות, של יות
 ממ הגבוה בשער מניותיהם את מהם

 ו 10כ־ ריכזה כבר ״ירדן״ כיום. השוק
למכרז. ההיענויות למימון דולר יון

 מחזיקה שחברת-ההשקעויג כיוון
 ש ״ט׳פחות״, בנק ממניות חמישית

 שקב האפשרות על פלומין עם סופר
 1 ״טפחות" מניות את תרכוש ברנט

הממשלה.
 רב ביקוש — שלהן אחרות מניות

 1 כי מסתבר ״כלל״. קבוצת של אלה
 שח מכפי גדולים השקעות״ ״כלל חי

 לע _ לירות מיליון 180 יהיו והם
 מ תחילה. שהניחו כפי מיליון 120
 מיליון 220 של כולל הון-עצמי שעל
.81/״0 החברה הרוויחה רות,

 חברת״ה! באמצעות ״כלל״, קבוצת
 קרן־נאמנות מקימה ״בטוחה״, קרים

 של הון שתגייס בבורסה, השקעות
 ה מנהל הקרוב. בחודש לירות מיליון

 מ ויינשטיין, יעקג יהיה החדשה
 י! חודש מוקמת זו קרן ״בטוחה".

 יחד ״מוריץ־טוכלר״, שחברת אחרי
 7 הקימו ריגר, יוסף איש״העסקים

 הקו (״קומט״). דומה סגורה נאמנות
 את לעקוף במטרה מוקמות הללו
 ה לשלם שעלולים מס״ההכנסה לומי

 פו יחליט אם במניות, ישירות קיעים
סוחרי הם החוק מבחינת כי השומה
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