
מ<זוג צפוי

הגידה ו
באולפני

ם טי ר ס ה
 הטרטיס אולפני שני מיזוג על השיחות

 מנכ״ל מתקדם. בשלג נמצאות !וראל
 ומנכ״ל קויו, יצחק הרצליה״, ולפני
בנמ נפגשו שני/ יצחק גבע״, ולפני

 של המניות בעלי עם ובפנסילבניה ק
ה בזכות לשכנעם במטרה ״גבע״ וצת
 שלישית, חברה תוקם ההצעה לפי זוג.

 ה- האולפנים שני של החוכרת נהיה
ומים.

 של חמניות בעלי בל לא כי מסר שני
 תומך עצמו הוא להצעה. מסכימים :רתו

 דיא- יוסף לניהול, שותפו אך צעה,
 ״הרצליה״ הציעה לדבריו מהסס. :ט,

ו לעצמה החדשה בחברה מועדף ס
 שווה. יחס דורשים מניותיו בעלי לו

 למיזוג, לדבריו הדוחפת העיקרית ייבה
ב זהה בציוד בהשקעות החיסכון א
 בריוו- יציבות חוסר וכן האולפנים י

 צריכים שלו המניות בעלי החברה. •ת
 לקבל אם חודשים שלושה תוך חליט

״הרצליה״. הצעות את לדחות
כבדים הפסדים צברו גבע״ ״אולפני

שני מנפ״ל
— מיזוג

 כמו שהפיקו, כושלים לסרטים וות
 אלף 500״ בוקר״/ וארוחת ״סרט גג״,

 הפסדים. יהיו עץ״ ב״סוס גם וור״.
דולר אלף 200 עתה השקיעה וברה

 מחצית /נוה
המאוחדים אמני□

 המאוחדים״ ״האמנים דפוס מחצית
 הוא שמנהלה ״חפיף״/ לחברת :רה

 נט- המחצית קריב. גדעון ך־הדין
 המוכר לירות. מיליון 1.5 של בסכום ז
ב גם שיישאר אורגאך, אמנון ז

 בעיקר המתמחה הדפוס, מנהל יד
לחו״ל. מיוחדות :ודות

 משויס ועצת
ר״היסתוך• ושה

 הנסיעות חברת של המניות ;עלי
חד מנהלים במועצת בחרו ;סתור״

 וחב- ׳פיכמן צגי הוא היושב-ראש ,
ס, יהושע בה  אריה קופלי

 רייזנר, ארצי שלם, הרצל ור,
 חיים החברה, מנכ״ל וכן שדה :נון
 לכפר חדשה הנהלה נבחרה כן רא.
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שראל בי
המהפך. מן קשות ונפגעה חדש בציוד

 מהווה החברה לבעלי נוספת מכה
לתש בקשר בית־המישפט של פסק־דין

מחברת ודיאמנט לשני ניהול דמי לום

קוד מנב״ל
? מי לטובת

 הנעליים חנויות רשת היא — ״אבנעל"
 ביותר. ריווחית והיא על-ידם שנרכשה
 גבוהה בריבית כספים מלווה ״אבנעל״

 חוייבו חשבונותיה כי ונראה לאולפנים,
 ודיא־ שני לטובת גבוהים בדמי־ניהול

 הניהול דמי כי פסק בית״המישפט מנט.
 ולא כמשכורות משולמים להיות צריכים

 קרוב של בסכום מדובר ניהול. כדמי
 אם הצמדה. כולל לירות, מיליון 3ל־

 מסרטי ההפסד את זה לסכום מוסיפים
 מיליון 2 על העולה האחרונה, השנה
 למיזוג הנטייה את להבין אפשר לירות,

זו. בחברה השוררת
הר ״אולפני מאזן מגלה זאת לעומת

 ,1977 ספטמבר—אפריל לתקופה צליה׳/
 בשנת לירות. מיליון 7 של תיפעולי רווח

מיל 4.5 התיפעולי הרווח היה 1976/7
לירות. יון

גביית התמוטטות

מחברות מס־־הכנסה
 1977 לספטמבר אפריל שבין בתקופה

 של בשיעור משכירים מס־הכנסה נגבה
 75/״0 של גידול ;לירות מיליארד 4.9

 תקופה באותה הקודמת. השנה לעומת
 בשנת .360/0ב- מחברות הגבייה גדלה
מיל 23.3 מס־הכנסה אגף גבה 1976
 הסתכמה משכירים הגבייה לירות. יארד

 לעומת 420/0 של גידול — מיליארד 6.8ב־
הסתכ מחברות הגבייה הקודמת. השנה

 15/״0 של גידול — מיליירד 5.7ב־ מה
הקודמת. השנה לעומת בלבד

ה ברבעון המתפרסמים ׳אלה פרטים
 ׳עמ ,39 מס׳ (גיליון למסים ישראלי

 מדוע חד-משטעית בצורה מסבירים ),299
בישראל. השחור ההון ותופח גדל

הבורסה

וביטוח בנקים
הפ ללא במשק הנוצר השחור הכסף

 לירות מיליארד 20( הממשלה מצד רעה
 והצטרפו ,1977 בשנת הצטברו שחורות

שהצ השחורות הלירות מיליארד 120ל־
 האוצר) הערכות לפי לכן, קודם טברו
 השקעה מקום היעדר בגלל לבורסה, זורם
 אינה ורכישתן עלו, הדירות מחירי אחר.

 מתעוררת בנכסים בהשקעה כדאית.
 הנכס. את למכור רוצים כאשר בעייה

 ב־ ההשקעה ומס־שבח. מס״הכנסה יש
 המדד עליית נוכח הכזיבה, איגרות-חוב

 האחרונים. החודשים בשלושה הצנועה
 היא, אף הכזיבה זר במטבע ההשקעה

 המטבע בשערי החדות התמורות נוכח
ה המארק. כולל הנמוכה, והתשואה

 בקלות להרוויח ניתן שבו היחידי מקום
הבור הוא בשבוע, 10ס/סל״ מעל ובשקט,

 האחרון המקום ממס. פטור והכל סה,
 הוא בישראל תסגור הליכוד שממשלת

הבורסה. ששמו הייצור מרכז
 כל קודם להשקיע כדאי ביום גם

 נמוכים. ששעריהן וביטוחי בנקים במניות
 רחוקה אי-די-בי קבוצת הבנקים, בין

 משיאי וכן הבנקים יתר משערי רב מרחק
נמ ״הסנה״ הביטוח מניות ובין העבר,

 תחול לא אס השאר. מכל יותר כרה
 הבורסה, על שתשפיע חיצונית התרחשות

 האוצר החלטת או מילחמה סכנת כמו
תימשך. הגיאות — בבורסה להתערב

 - חוש ענד
נחר מזון יות37ו

 שהפכו חנויות, נפתחו האחרונה בשנה
ב שונים מוצרי״מזון המציעות לרשתות,
 בחנויות מאשר בשליש נמוכים מחירים

 של במכירות בעיקר מדובר הרגילות.
 למצוא ניתן אולם ושימורים, בשר מוצרי

 משקאות גם ניכר, שמספרן ׳אלה בחנויות
 מוצרים וכן דמפינג במחירי אלכוהוליים

 אלה מוצרים של הגדולה הרשת אחרים.
 הוקמה היא ;עציוני משפחת בידי היא

 באחרונה. שנפרדו אחים שלושה על־ידי
 מאחרי חדשה, חנות פתח האחד
המ השני -, ברמת״גן היהלומים בורסת

ישר גיבורי ברחוב החנות בניהול שיך
 עציוני, ישעיהו המייסד, ואילו אל,

סלמה. ברחוב החנות בניהול המשיך
ש תלמידי-ישיבה, היו עציוני האחים

 כאשר שנים, שש לפני הבשר לענף נכנסו
לחל והוחלט קפואים עופות עודפי היו
 ולעיירות-פי- לישיבות חינם, כמעט קם,

 עבור עופות/ טון 200 קנו האחים תוח.
 הקילו, ל״י 1.8 של במחיר ישיבות
ה ל״י 5ב- לקיבוצים הבשר את ומכרו
 הוגשה השיטה, התגלתה כאשר קילו.
הת עציוני המדינה. מטעם תביעה נגדם

 ונקנס מעולים עורכי-דין באמצעות גונן
 היה שלו המשוער הרווח לירות. 4000ב־

לירות. מיליון חצי מעל

לחוחים מהפסדים
ב דפוס בעלת שהיא ״כתר״, חברת
 השנה הגיעה ספרים, והוצאת ירושלים

 לעומת לירות, מיליון 12.5 של לרווח
 לירות. מיליון 28 של מצטבר הפסד
ה יסתכמו )1978/77( השוטפת בשנה

לפחות. לירות מיליון 15ב־ רווחים
ל מהפסדים למעבר העיקרית הסיבה

 כמנהל החדשה. ההנהלה היא רווחים
 ולידו שצי מאיר לכהן החל החברה

מן מיוחד, כיועץ נקבע,  אוריאלי, נח
 הספרים הוצאת את לכן קודם שהבריא
 החדשה ההנהלה עובד״. ״עם הכושלת

ה מכירת שבוטלה לאחר לפעול החלה
ד, למשקיע הוצאה לי  ל״כתר״ מברזיל. ג

 עם בארץ, החדישים מבתי״הדפוס אחד
 בישראל. ביותר הגדולה ההדפסה מכונת
 כמו להוצאות דומה פעולותיה היקף

 הדפוס עובד״. ו״עם ״יבנה״ ״מסדה",
הספ הוצאת ואילו איש 120 מעסיק

 25ב־ השנה הסתכמו שמכירותיה רים,
(לעו איש 8 רק מעסיקה לירות, מיליון

 בעיקר עובד הדפוס עובד״). ב״עם 45 מת
 1978 בשנת עבודותיו והיקף ייצוא לשם

 דומה היקף ן לירות מיליון 30ב״ יסתכם
הספרים. להוצאת יהיה

 צימצום הוא לריווחיות העיקרי הגורם
ב עובדים 200(מ״ אדם בכוח דרסטי

 של להוצאה מעבר בלבד), 8ל- הוצאה,
 גדולות סדרות וביצוע לייצוא, פרוייקטים

 בתנופה נכנסה ההוצאה המקומי. לשוק
 דיווחי ענף שהוא הילדים, ספרי לענף

במיוחד.
 בסיד- מדריכים 10 עתה מדפיסים בן

ההו עם בשותפות ישראל, על אחת רה
 שתהיה הביטחון, מערכת של לאור צאה

האמ המכוניות מועדון מדריך כדוגמת
 תהיה אלה במדריכים ההשקעה ריקאי.

 מדריכים עתה מכינים כן לירות. מיליון 2
 לישראל לתיירים על״, ״אל עם בשיתוף

מד לאור יוצאו בקרוב אחרות. ולארצות
 לישראל, הבאים זרים עסקים לאנשי ריך

 הבאים ישראלים עסקים לאנשי מדריך
ההש לקפריסין. כללי ומדריך לניו־יורק

 מיליון 4ב־ מסתכמת בלבד זה בענף קעה
לירות.

 בבית קירור חדרי שכר מכן לאחר
 :זולים לעסקי־בשר ונכנס ״עוז״ הקירור

ו בטרי קפוא בשר בעיקר מכר הוא
ש אחרי — בטריים קפואים עופות

 5כ- מרוויחים זו בצורה אותם. הפשיר
 עובד נתפס כשנה לפני קילו. לבל לירות

קר במה בגניבת סלמה, ברחוב בחנותו
 חברת נגד תביעה הוגשה בשר. של טונים

 של בהיקף ממושכות גניבות על הביטוח
 מיליון 1.5 שילמה והיא לירות, מיליון 2

 הקרטונים כי טוענים, יודעי״דבר לירות.
שנגנבו. היחידים היו שנתפסו

 על עולה עציוני של העסקים מחזור
 דברי מוכר הוא בשבוע. לירות מיליון

 בשר מוכר הרף, ללא מרמה פיגולים,
 של רווחים וצובר כטרי, וקפוא מקולקל
 שהיא, כל שרשות מבלי לירות מיליוני

עסקיו. על תדע מס-הבנסה, כולל

י׳ו
עצרוני של החנות

לכל בשר


