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 העיתונות מסרה חודשים במה לפני
 השבועון כי רבה, בהרחבה הישראלית,

 ל- נמכר ״ ״פארי״מאץ׳ הנודע הצרפתי
 פיליפא- דניאל בשם איש־עסקים

 בצרפת הנאצים מאוהדי שהיה צ׳י,
הכי בתקופת עימם קשריו אופי ואשר

היום. עד תמיהה מעורר הנאצי בוש

אדמונד כדון
— מישראל רווחים

 זהותו היה בעיתונות דווח שלא מה
 הגיליון השבועון. את לו שמכר מי של

 במאי) 22( ״ביזנס״וויק״ של האחרון
 הבארון אלא היה לא המוכר כי מגלה,

 הוא כי מסתבר דה־רוטשילד. גי
 דולר, מיליון תמורת משבועונו 808 מבר

ב עומד הברון .208ב״ להחזיק ממשיך
 ומישפחתו בצרפת ישראל ידידי ראש

בישראל. רבות משקיעה
 כי סבור אדמונד, מישפחתו, קרוב

 מימון עתה ומחפש יבוא, בוא השלום
 מהן אחת השקעות. למיספר אמריקאי

 השנייה סיני, במידבר גרעיני כור היא
 והשלישית אלכסנדריה, נמל הרחבת היא

 לתיירים, בלבד למטוסי־שכר נמל-תעופה
ולירושלים. לפירמידות

שלה מכרה הממ
מקולקל בשר

 שחלקם מקוסטה-ריקה, בשר טישלוחי
 לסיטונאים נמכרו כמקולקלים, התגלו
למ מישרד״המיסחר-והתעשייה, על־ידי

 וריחו וציבעו אלה של התנגדותם רות
 מן לרוכשו הוכרחו הם הבשר. הדוחים

 להם למכור מובנה היתה שלא הממשלה,
ה של כמויות גם שיקנו עד אחר בשר
מקוסטה״ריקה. בשר

 מקוס- קפוא בשר טון 200 של מישלוח
ונר הממשלה, למחסני הגיע טה״ריקה

הופ שכבר אחרי מחדש הוקפא כי אה
 המליצו המחודשת ההקפאה אחרי שר.

מייד. לשווקו הווטרינארים
 שהרבנות העובדה עוררה רבה תמיהה

והק הפשרתו למרות הבשר את הכשירה
 הכשרות. לחוקי בניגוד המחודשת, פאתו
 הבשר את לספק המישרד ניסה כאשר

לקנו אלה סירבו ולקצבים׳ לסיטונאים
 אז הדוחה. וריחו השחור גונו בגלל תו

 כלל בשר למכור שלא המישרד הורה
 היו הפגום. הבשר מן יקנה שלא למי

 שבהם למשל בחולון, מיקרים, כמה
 הקצבים, אל העירוני הווטרינאר הוזעק

לבריאות. כמסוכן הבשר את והחרים

ביש ניכרות השקעות לאדמונד
 של המנהלים מועצת יו״ר והוא ראל,

 על-ידי בעבר (שנוהלה החברה״לישראל
 שלו ההשקעות חברת צור). מיכאל
 אלף 731 הרוויחה ״ישרופ״, בישראל,

ב אלף 471 לעומת ,1977 בשנת דולר
 ב- ממושכת שביתה למרות ,1976 שנת

 יש־״ בין מיזוג גם בודק הוא ״צי״ם״.
שברא משקיעי־ישראל חברת לבין רופ״
ם עומד שה  ביטל הוא רוטברג. ס
 בשווייץ שלו הבנק למיזוג התוכניות את
ובפא בלונדון המישפחתיים הבנקים עם

 המשך הוא הביטול מנימוקי ואחד ריס,
 של הבנקים הישראלי-ערבי. הסיכסוך

 פעילים ובפאריס בלונדון הרוטשילדים
הערבים. בין ביותר

גי גרון
במצריים השקעות —

למכון מענק
טינסקי דבו

 100 של סכום העביר הפנים מישרד
באמצ ז׳בוטינסקי״ ל״מכון לירות אלף
ביק לא העיריה תל-אביב. עיריית עות
 ממישרד הגיע והוא המענק, את שה

קיו על ידע בעיריה שאיש מבלי הפנים
מו.

ר ב לניהול מוצע גל
באמריקה ״אל־־על׳י

 האזורי המכירות מנהל גלבר, עדי
 לתפקיד הוצע באמריקה, ״אל־על״ של

 תפקיד בארצות-הברית. החברה מנכ״ל
 עמוס של פטירתו לאחר התפנה זה

 מסרו, באמריקה תעופה גורמי טוריו.
 קשות פגע לטורין יורש במינוי העיכוב בי

 קודם עוד מעורער היה שמצבה בחברה,
לבן.

ב הוציא בית־המשפט־הגבוה־לצדק
האו שר נגד צו״על-תנאי שעבר שבוע

לטכנו והמרכז שר-החינוך־והתרבות צר,
 הלימודית), (הטלוויזיה חינוכית לוגיה

 פטור בל יבטלו לא מדוע וינמקו שיבואו
 לטלוויזיה שניתן ותשלומי״חובה ממיסים

 מעמדה את יבטלו לא ומדוע הלימודית,
רווח. כוונת ללא כמוסד
 הרצליה״, ״אולפני לבקשת ניתן הצו
 בהפקות העוסקת פרטית חברה שהיא

 עורך״ על־ידי והוגש לקולנוע, שירותים
 כי מוסרת הבקשה מוריץ. יהודה הדין

ה על-ידי הוקמה הלימודית הטלוויזיה
 למטרות דה-רוטשילד אדמונד ברון

 מ- פטורה והיא בישראל, החינוך קידום
 ומס־ערך״מוסף מס־רבוש מס־הכנסה,

 בניגוד רווח. כוונות ללא מוסד בהיותה
 בשנת הטלוויזיה החלה אלה למטרות

ה בשוק הפקות שירותי להציע 1976
 גורמים באמצעות או במישרין חופשי,
ש כיוון ציוד. ממנה השוכרים אחרים

מ מפטור נהנית הלימודית לוויזיההט
במחי השירותים את מציעה היא מיסים,

 יוצרת ובבן אחרים, לעומת זולים רים
 הנאלצת העותרת, לרעת חמורה אפליית

 מיסים ולשלם בציוד מהונה להשקיע
מלאים.
 ״דאבליו- חברת הזמינה 1976 במאי

 ״אולפני אצל מוואשינגטון אי־פי-טי״וי״
ההז ראש״הממשלה. עם ראיון הרצליה״

 לאולפן ונמסרה האחרון ברגע בוטלה מנה
 תודות יותר זולה הצעה שהגיש אחר,

ב הלימודית, הטלוויזיה בניידת לשימוש
 חודש באותו בלתי־מיסחריים. מחירים

 הלימודית לטלוויזיה רשות־השידור מסרה
 במחירים רמת״הגולןר על תוכנית הפקת
יותר. זולים

 הרצליה״ ״אולפני של פנייה בעיקבות
 זה ביקש למישרד־המיסחר-והתעשייה,

 היועץ־המישפטי־לממשלה. מן חוות״דעת
ל מותר בי דעתו חיווה היועץ־המישפטי

 החופשי בשוק למכור הלימודית טלוויזיה
להח עליה בי קבע אן צילום, שירותי

 המתייחסות ההטבות את לממשלה זיר
המיסחרית. לפעילותה
 חוות־דעת על מערערת לצו הבקשה

 מעשית אפשרות קיימת לא כי וטוענת זו,
אלה. הטבות לבודד

וור שביט 'נוגה
בתימן הינוויהתיג□

 ו׳ (יום ב״מעריב״ גלוי״לב בראיון
אב התעשיינים, נשיא אמר האחרון)

 דברים כמה שביט, (״בומה״) רהם
ב לימודי-החינם חוק על ביותר נבונים
 לב. להם הושם לא בי שייתכן תיכון,

:אמר הוא

שביט נשיא
ישלם הפועל

 < שהוחזקו ״דובק״, חברת מניות
 נמי זינגל-וסקביץ, אילנה ידי

 לירו מיליון 16 של בסכום באחרונה
 תג והיתרה מס לירות מיליון 7 מזה
 8 בבן שמכרה זינגל, לאילנה נקיה רה

 במק! בידיה. שהיו החברה ממניות
 שה התביעה את זינגל ביטלה למכירה

 מרט ״דובק״, ומנהלי בעלי נגד שה
וסקבי נחום אחיה, גהל. וזורח

זינגד מזכרת
ואש עשן

 עיט יחד התביעה את בשעתו שהגיש
 במאבקו וממשיך חלקו את מכר לא

מישפטי.
 באוגו 16ב״ נחתם המכר הסכם

 מל לעורך־הדיו זינגל אילנה בין ,1977
 קיב ההסכם חתימת עם בן־פרץ.

 י של בהמחאות ראשון תשלום זינגל
 חברה-בת שהיא לטבק״, ״מרכז רת

 חב של ערבות קיבלה כן ״דובק״.
 ההסכם. לביצוע ״דובק״ של אחרת
 על־ שווים בחלקים נרכשו מניות
 מארצות-הבר ג׳ייקובס עליס

 ר.מ מארצות״חברית, שנור פליקס
 ״א־י-נ־ד-ק וחברת משווייץ שנור

 לשנן ״בל״ל" לנציג השייכת משווייץ,
בשווייץ.

 לב* וסקביץ נחום הגיש באחרונה
 סג להגדלת בקשה בתל-אביב המישפט
 ש שכן לירות, מיליון 10ל־ תביעתו

 שי למחיר בהתאם גדל בחברה חלקו
לאחותו. לם

 תינ חינוך של הזאת ״...והפארסה
 שו הלך הציבור ! שערורייה !חינם
 נ העם׳. עם ש,היטיב החינוך, לשר וסגד

!זה  ת אפילו הזאת בארץ היה לא !
 יב שלא מפני למד שלא אחד מיד

 1 !מה אלא !הלימוד שבר את לשלם
 צ שילמו המשפחות מן אחוז עשרים

 מפני ! ובצדק — המלא שכר-הלימוד
 ה,מיטיבי| עתה באו לשלם. יבלו הן

 ויבולה שיכלו אלה את מתשלום ופטרו
 יכול] שאינם אלה על והטילו לשלם,
 שמו| שיכולים. אלה את גם לממן לשלם

 > הלא !ז כזאת כלכלית איוולת פעם
 היה זה שלי, במדינה מדובר היה לא
!לצחוק נפלא שא

 אחי חמישה אנחנו שלנו במישפחה
 אוו פוטר חינם תיכון לחינוך החוק

 אנו לשנה. לירות רבבות של מתשלום
 חי< למען ישלם מי זה. כסף נחסוך
 עיוות-ו איזה !שלנו הפועלים ז ילדינו

 משג אחוז חצי ישלם שלי פועל ! נורא
 או חצי אשלם ואני הלאומי לביטוח
 י וילדיו שילדי כדי — הלאומי לביטוח

 ואת !התיכון בבית־חספר חינם מדו
 ב׳ ל״מס־הכנסה הפכו הלאומי ביטוח

 נוספי שימושים לו ימצאו לאט״לאט
״ יעדים מיני לכל . . .

217




