
ת א ל נו א ג ב י בי ל

 מונע הכבשים, מגדו שוון,
חיות כבשים יבוא

 מישרד של ונשנים חוזרים נשיונות
 חי, ובקר חיות כבשים לייבא התעשייה

 החמור המחסור מצוקת על להקל כדי
 שר- של עזה בהתנגדות נתקלת בבשר,

ל החקלאות, א רי  מעורר הדבר שריו. א
 שרון של הפרטית החווה כי תמיהה,

גדול. כבשים עדר מגדלת
 לסוגיו בבשר החמור המחסור בגלל

כב יבוא להתיר התעשייה מישרד לוחץ
 בעולם ההיצע שכן חי, ובקר חיות שים
 כל מוגבל. קפוא בקר או קפוא כבש של

 של עזה בהתנגדות נתקלים הנסיונות
ל יגרום כבשים יבוא כי הטוען שרון,

היהודי. העדר הכחדת

המהפכני הסימן
בל של

 היכתה ״בל״ הענקית חברת־הטלפונים
 בהציגה מתחרותיה, כל את בתדהמה

ל שיביא מהפכני, טלפון אלה בימים
 התיקשורת, תחום בכל עצומים שינויים
 הקיימות המערכות כל לסילוק ושיגרום

וכבלי״טלפון. טלפונים של
 והשואב המוזן טלפון־אור, הציגה ״בל״

מחש ולא רגילות, מקרני״אור כוחו את
 פוגע האור בימינו• אחר טלפון ככל מל,

 לכוח אותו ההופכים אופטיים, בסיבים
 דבר לצלצל. הטלפון לפעמון לגרום היכול

 הסיבה הוא לפעמון, כוח מקור זה, קטן
מנחו עשויים הטלפון כבלי היו כה שעד
 חשמלי זרם להעביר שיוכלו כדי שת,

להש יכלו לא גם לכן לצילצול. שיגרום
טלפון. לכבלי אופטיים בסיבים תמש

 תעבור ״בל״, הודיעה ואילך, מעתה
 כבלי״ במקום אופטיים, לסיבים התעשיה

 טלפון כבל המהפכה. היא וכאן חשמל,
 הרבה בוזמנית להעביר יכול אופטי מסיב
ל כך, נחושת. כבל מאשר מידע יותר
שידו להעביר יכול אינו כבל-נחושת משל,

 תוכניות״ או טלוויזיה, תוכניות של רים
המוכ חברות לכן מהירות. רבות מחשב

נאל לבתים ישירות טלוויזיה שידורי רות
נפר כבלי־תמסורת מערכת להתקין צות
 החדש הטלפון כבל באמצעות אבל דת.
 הודעות גם בוזמנית להעביר יהיה ניתן

 כל וגם טלוויזיה תוכניות גם טלפוניות,
בבית. שיהיה מכשיר לכל אחר מידע

 ה- ההתקנה כי הודיעה ״בל״ חברת
 אטלנטה, בעיר תהיה הראשונה מיסחרית

הכב מיפעלי כי נראה .1980 שנת בסוף
 למהפכה להתכונן צריכים בישראל לים

זו.

 11השקי( [ערי.גר-
ריווח מידיו! שלושה

או מישפחת שבבעלות ״גלי״, מיפעלי
 בהקמת ל״י מיליון שלושה השקיעו רון,

 הקו עבור לנעלי-ספורט. חדש קו-יצור
 המישפ- רכשה ״טורנדו" הספורט לנעלי

מגרמניה. מייוחד ציוד חה
עלי וניילון בד מעור, עשויות הנעליים

מפוליאוריטן. סולייה מוזרקת הם
ן, גבי ״גלי״, מנכ״ל רו  כי הודיע או

 השנה יגיע מיפעליו של המכירות מחזור
 מיליון 50 לעומת ל״י, מיליון 145ל-

שחלפה. בשנה .
 החדש הקו של חרצה תקופת אחרי *

 נעלי זוגות 2000ל־ שלו התפוקה תגיע
 הזוגות 1000ל־ בנוסף זאת ביום. ספורט

יום. כל ״גלי״ של הקודם הקו שמייצר
ה בארץ היחידה היא ״גלי" חברת
 מחיר זו. בשיטה ספורט נעלי מייצרת

 1200 לעומת ל״י 600 יהיה לצרכן נעל
מאו מייובאות ספורט נעלי שעולות ל״י
רמה. תה

והכבשים אריק
אינטרסים ניגוד

שפטי היועץ  המי
ויימן תיק סור
ל הורה לממשלה המישפטי היועץ

 את להפסיק תל-אביב מחוז פרקליטות
מ- חברת״הביטוח מנכ״ל נגד ההליכים  שי

ל שין א מן. דני  נפתח ויימן נגד ויי
 כתב־ מוגש להיות ועמד בפרקליטות תיק

צעי זוגות בתנאי דירה קבלת על אישום,
ה החליט בזמן בו לחוק. בניגוד רים,
 נגד הליכים אי־נקיטת על המישפטי יועץ
ה גבעתיים, עיריית ראש ב מן. קו יז רי  ק

 ויי״ על-ידי הועלו קרייזמן נגד ההאשמות
 על-ידי הועלה ויימן נגד והחומר מן,

קרייזמן.

ד ר לרנ סג
□עדותי! מי

ר, דני המיסעדן ו שותף שהיה לרנ
 ברחוב ״הדרגסטור״ מיסעדת של מייסד
 סגר בתל״אביב, ארלוזורוב פינת דיזנגוף

 מיסעדות- ארבע מבין האחרונה את
שנ לפני בלוס״אנג׳לס שהקים הפלאפל

 ולמר הפסדים, הביאו המיסעדות תיים.
 ה־ באחד לספקי-ציוד. בחובות הסתבן
 ישראלי, ציוד״קירור ספק גבה מיקרים

 לרנד בריונים. באמצעות לו המגיע את
 במוע- לפעול וינסה להמבורג, עתה עובר

מישפחה. קרובי של דון־לילה

השחור ההון לחיסול תוכנית
באמצ השחור ההון להלבנת תוכנית

 האזרחים, לכלל (חובה) הון הכשרת עות
 מרצון הון להלבנת האוצר הצעת לעומת
 רואה-החשבון העלה מהאזרחים, לחלק

ב קו ע ר, י ק ר  ששלח מפורט במיכתב ו
הממשלה. לשרי

 מגיל אזרח, שכל היא המוצעת הדרן
ל הצהרת-הון להגיש יידרש ומעלה, 18

 מ־ בדצמבר, 31 שנה, כל אחיד תאריך
 כיוון חשוב, הנ״ל התאריך ואילך. 1978
 שחלפה, אזרחית שנה סיום מהווה שהוא

 כפי העובדות על להשפיע היום ניתן ולא
מוח נכסים לגבי זה ביום במציאות שהיו
ובלתי־מוחשיים. שיים

 הצהרות־ להגשת חוקי מועד ייקבע
 חמישה של מספקת שהות ותינתן ההון,

 זו תקנה הנאותה. עריכתן לשם חודשים
 שונים מגורמים נתונים ריכוז תאפשר

 ועוד, רואי־חשבון עורכי-דין, בנקים, כגון
 ו־ אמיתיות, תהיינה שהצהרות-ההון כדי

 של והנכסים הרכוש כלל את תשקפנה
ומעלה• 18 מגיל המדינה אזרחי כלל

 בטופס־הסבר, ללוות יש ההצהרה את
 את ושיסביר האפשר, ככל מפורט שיהיה

 רווחים משכורות, :המוצהר ההון מקורות
מת נכסים, מימוש הון, ריווחי עיסקיים,

 שתוגש הצהרה כל וכוי. מענקים נות,
 ותתוייק מתאים, בהסבר מלווה תהיה
ל תיקו יגיע וכאשר הנישום, של בתיקו

מת הצהרתו אם לבדוק יהיה ניתן דיון,
נאו במיסמכים ונתמכת הדעת, על קבלת
 הסבר להן יהיה שלא הצהרות לגבי תים.
בשי מס תשלום ייקבע חלקי, או מלא
 הבלתי ההון הכשרת לשם מסויים, עור

בהת ישתנה שייקבע המס שיעור מוסבר.
המוכשר. הסכום לגובה אם

לשנה אלו 75

 לעורך״דין משלמת עורכי־הדין לישכת
אל ג גברי נ לי  לשנה, לירות אלף 75 ק

 ועדת- יושב־ראש של תפקיד מילוי תמורת
 מראשי הוא קלינג הלישכה. של החקיקה

ן רשימת מנו המוע וחבר גולדנברג, א
רשי מטעם עורכי-הדין של הארצית צה
זו. מה

 עורן־דין עורכי־הדין, לישכת מזכיר
ם ח נ  כי וציין, זאת אישר ברגר, מ
בהתנד תפקידו את קלינג עשה תחילה

בות.

ה כ ז ״מ ב ז
ס לבנדר! בדפו

 זמורה-ביתן־מודן הספרים הוצאת
ש במיכרז לבנדה, בדפוס זכתה (זב״מ)

ס בעלי על-ידי בכינוס-מרצון נעשה  הדפו
ה המחוזית השופטת לפני ר. חנ בנו  א

 השופטת לירות• מיליון 3.85 שילמו זב״מ
שהצי ״הארץ״, נציגי של התנגדות דחתה

 שהושג אחרי לירות, מיליון ארבעה עו
 המוכרים. המניות לבעלי זב״מ בין הסכם
 הגיש ״הארץ״ כי היו, השופטת נימוקי
 כבר שהושג אחרי רק ממשית הצעה

המוכ יכולים בכינוס־מרצון וכי ההסכם,
ב דווקא ולאו מחיר, בכל למכור רים

יותר. הגבוה מחיר
ה גדולה, מכונת־הדפסה כולל הדפוס
 צבעים, בשני כפול גליון להדפיס מסוגלת

 את רכשו זב״מ קטנות. מכונות שתי ועוד
 ״מעריב״, עם בהסכם לעמוד כדי הדפוס

 המציע קוראי״מעריב״, מועדון את שחקים
 לשנתיים שנה. במשך לרכישה ספרים 15

 הספרים את ״מעריב״ ירכוש הקרובות
 שלושה כל ספר לספק שיצטרכו מזב״מ,

שבועות.

ש נמכר ד1פריעומךיד־י! מגר גו
 דיזנגוף־פרישמן, ברחוב הפינתי המיגרש

 ״טיבולי", קפה קיים ממנו חלק שעל
ם הקבלנים על-ידי נקנה י ח א , ה ן ט ח  ק

 המיגרש דולר. מיליון 1.5 של במחיר
שיוצגה יצחקי, מישפחת על-ידי נמכר

מעון עורך־דין ידי על . שי קי ס ר ב  ט
 למכירה קחטן האחים מציעים עתה

 בית- שטח את שרכשו, המיגרש מן שליש
 מיליון 1.5 של במחיר מטר) 600( הקפה
דולר•

ה מכלל הצהרות קבלת להבטיח כדי
 אזרח, כל אחרי מעקב לקיים יש אזרחים,

ש למועד עד ההצהרה את יגיש שלא
ל והעמדתו לחקירה הזמנתו לשם נקבע,

עני תחייב במועד הצהרה אי-הגשת דין.
 לאחר משמעותיים. בעונשים מזורזת שה

 שילטונות- יתחילו ההצהרות כל קבלת
 בהתאם ואימות, בדיקה של בתהליך המס

לרשותם. שיעמוד לכוח״האדם
ממשל גופים על לאסור יש במקביל

 גופים עם שהן כל עיסקות לעשות תיים
 מס־ תיק לקיום אישור ימציאו שלא

 ממשלתי רישיון יוצא לא ומע״מ. הכנסה
 אישור ללא עסקים, רישוי כולל כלשהו,

 ללא לחו״ל יציאה אישור יינתן לא כנ״ל.
 במס״ תיק יש ליוצא כי בדרכון, אישור

הכנסה.
 לאשר יש בקבלות, תשלום לעודד כדי
 קבלה כל מסכום אחוזים בעשרה הכרה

כ ומס־ערן־מוסף, למס״הכנסה שתוגש
 בקבלות מדובר מוכרת• עיסקית הוצאה

 וכל בעלי-מלאכה מוסכים, רופאים, של
כלשהו. שירות הנותן גוף

 בשיעור בורסה, ריווחי על מס יוטל
 רווח על גם הרווח. מן אחוזים עשרה

בשי מס יש נכסים במכירת אינפלציוני
דיוו בין להפלות הצדקה ואין כזה, עור

 ממכירת לרווחים נכסים ממכירת חים
ו הרווחים לרישום יביא המס מניות.

 איגרות- כל את להמיר יש כולן. ההכנסות
שמיות. באיגרות־חוב למוכ״ז החוב
פשי לערוך מס־ההכנסה שילטונות על
 הגיאות בתקופת גואים בענפים טות

שלהם.
ב במדינה הכסף כל את להחליף יש
 חובה מילווה או מיסוי תוך אחר, כסף

 ממיר כל ורישום ממנו, מסויים בשיעור
מס-הכנסה. תיקי לצרכי כספים

המימון שערוריית
ב״ת־שאן לטכסטיל

ה שר-האוצר ח מ ך שי לי ר  הסדיר א
 לקונצרן לשנה לירות מיליון 18 תשלום
 מיפעל- את לסבסד שיוכל כדי ״כלל״,

 שמישרד למרות בבית־שאן, הטכסטיל
 מפסיד אינו המיפעל כי קבע, התעשיה

ה מתנת״הכסף. לחלוקת נמרצות והתנגד
ל לירות מיליון שני לשלם ממשיך אוצר
 לכסות__את כדי כביכול ל״כלל״, חודש

מפסיד. שאינו המיפעל הפסדי
 על המיפעל ספרי הראו 1978 באפריל

 עליית ביגלל לירות, אלף 250 של הפסד
 ה- הפסיד לא לכן קודם הכותנה. מחירי
שה הכללי, מנהלו מיפעל.  שטייג- מ
ו במקום, מבקר שאינו כימעט גרט,

תפו לעומת בחצי ירדה החוטים תפוקת
 ״כלל״ קונצרן אחר. בניהול המיפעל קת

 עזרה ותבע המקרי ההפסד את ניצל
המיפעל. את יסגור — ולא ממשלתית

ד השר נרתם הקונצרן לעזרת  לוי, דוי
 את בדק התעשייה מישרד בית־שאן. איש

הסי שולי, הפסד יש אם כי ומצא המצב,
 ה־ המיפעל. של הכושל בניהול היא בה

ולק חמיפעל את לתפוס החליט מישרד
א לי עם וסיכם לידיו, הניהול את חת  הי

ר, ס יי לפ בהצלחה הטיפעל את שניהל ו
 המדינה. מטעם ינהלו כי שנים, חמש ני

 לפיתוח ל״בנק חובות יש שלמיפעל כיוון
 לירות מיליון 60 של בסכום התעשיה"

העב עם כי הבנק תבע המדינה, בערבות
 החובות. את המדינה תשלם הבעלות רת

 לבנק, הסכום מתשלום נרתע שר״האוצר
 18 של מתנה לתת יותר זול כי והחליט

 ועדת- בישיבת ל״כלל". לירות מיליון
אר השרים תמכו כלכלה לענייני שרים

 ל- במתנת-הכסף ולנדאו כץ לוי, ליך,
ו מודעי הורביץ, השרים ואילו ״כלל״,

המיפעל. בתפיסת תמכו שרון
 ה- כי מראים, התעשייה מישרד נתוני
 אחר למיפעל התפוקות את מוכר מיפעל

 הדפסה לשם ״סיבי-דימונה״, ״כלל״, של
 המכירה המישרד, חוקרי לפי ואשפרה•

 הפסד במחירי בית״שאן בספרי נרשמת
 כושל סיבי״דימונה שמיפעל כיוון בכוונה,

 התעשייה מישרד של בתוכנית ומפסיד.
 ירוחם- את לסגור הרעיון בזמנו היה

ו הוא, אף הכושל בבאר-שבע, טכסטיל
האווי לתעשייה הענק מיבנה את למכור

 הייצור את ניכרת במידה ולצמצם רית,
ב״סיבי־דימונה״.
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