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ה הגיד ו
לביב יגאל מאת

עלה!
של חדש איצטדיון וביח ! י

 ה* מיקום נגד הדתיים מאבק מאחרי
 לקבל רצונם מסתתר בשועפאת איצטדיון

ה דתיות. שכונות להקמת השטחים את

! לי ם קו ה ע פ י פ
ביזנס או דת

 הישראלים
 מעדיפים

פאר ת111םל
 לסטטיסטיקה המרכזית הלישכה נתוני
 אפריל עד שמינואר בתקופה כי מראים,

 תקופה אותה (לעומת 25£ב- גדל השנה
 לנו אשר הישראלים, מיספר אשתקד)
 בישראל. כוכבים חמישה בני במלונות

התיי לינות מיספר גדל תקופה באותה
 16.5ב״* כוכבים חמישה של במלונות רים

בילבד.
במלו הישראלים לינת ירדה במקביל

 אולם כוכבים, ושלושה ארבעה של נות
 בכפ־ הישראלים לינות מיספר 35£ב- עלה

רי־נופש.
 של במלונות הישראלים לינות מיספר

 84.2 היה זו בתקופה כוכבים חמישה
 לירות אלף הוא אחת לינה מחיר אלף.

 הוציאו בילבד זו שבתקופה כך בערך,
 חמישה של במלונות לינות על הישראלים,

לירות. מיליון 84.2 כוכבים,
 הישראלים כלל על-ידי המועדף המקום

וים־המלח. אילת ואחריה טבריה, היה

מ א . י3. ה ל צ ו  ר

ת א צ ״ ל ן פ ס ״ מ

 האמריקאית-ישרא- חברת-ההשקעות
 ״בנק בקבוצת הקשורה ״אמפל״, לית

 ב- חלקה את למכור רוצה הפועלים״,
מח ״אמפל״ ״ספן״. מיפעל-הפורמאיקה

רו והיא במיפעל המניות במחצית זיקה
ב שהשקיעה בסכום חלקה, תמורת צה,

דולר. מיליון שני שעתו,
 עמק- מישקי במיפעל, השני השותף גם

חלקו. את למכור רוצה הירדן,

 חברות״בנייה של הכספיים אינטרסים
אגודת-ישראל. קנאי את מפעילים דתיות

 ראש על״ידי נקבע הנוכחי המקום
 שפני כיוון ולק, ק טדי עיריית״ירושלים,

 בלי איצטדיון לבנות מאפשרים השטח
 קטנה וההשקעה תוואי-הקרקע, שינוי
 עבודות על כבר, הוצאו כה עד יותר.

 השלמת לירות. מיליון 20 והכנה, תיכנון
 200כ- תעלה הנוכחי במקומו האיצטדיון

תע חדש למקום העתקתו לירות. מיליון
 שכן היום, במחירי לירות מיליארד לה
 פני־קרקע קיימים שבו מקום עוד אין
 מיבני-פלדה להקים ויצטרכו נוחים, כה

המושבים. עבור בהשקעות-ענק
ה הקמת את תדחה המקום העתקת

לפחות. שנים בעשר פרוייקט

צבא ללא
 מפשיטות־המכס מדי יותר תתרגש אל

 כאשר לא-נעים אמנם זה ומס-ההכנסה.
 זה — נעצר אתה ואם אותך, תופסים

 מסתיים בזה כי נראה אך גרוע. יותר עוד
הכל.

מחלקות־החקי־ של פשיטות״הקומנדו
המכ הן מס-ההכנסה או המכס של רה

 עברת אם לו. מסוגל שהאוצר סימום
 כי חשש שאין כימעט הזה, השלב את

 מיוחד בטיפול תזכה כי או לדין, תועמד
שלך. פקיד״השומה אצל מכן לאחר

 אין והמכס למס־ההכנסה :הסיבה
 אם גם השוטפות. לעבודות כוח-אדם כלל

 יחי- על-ידי ונתפסת תאונה, לך אירעה
 כי העניין, את בשקט סבול דת-קומנדו,

נוסף. רע לכל צפוי אינך
 הדיךוחשבון בבקשה: מאמין! אינך
 ,29 מיספר מבקר״המדינה, של האחרון

 קורה מה מתאר והלאה, 453 בעמודים
לבית-המישפט. כבר שהוגשו לתיקים
 מהם תיקים, 1729 הוגשו 1977 בשנת
הס תוך תיקים, 868ב־ ההליכים הופסקו

 בבתי־ מצידו. קנס ותשלום הנתבע עם כם
 תיקים, 26 רק נידונו המחוזיים המישפט

 חוייבו רבים במיקרים שהוגשו. 43 מתוך
 אותו, שילמו ולא קנס, לשלם הנידונים

 של במיקרים מדובר דבר. להם נעשה ולא
 במיק- וגם לירות, אלפי בעשרות קנסות

 מיקרים באותם קטנים. קנסות של רים
 על פקודות-מעצר הוצאו שבהם בודדים,

בוצעו. לא הן קנס, אי-תשלום
או הם, 1977 בשנת שהוגשו התיקים

בע הנתפסים ממיספר אחוזים עשרה לי,
שני התיקים מיספר מס־הכנסה. בירות

 ממיס- אחוזים מחמישה פחות הוא דונו
 מסתבר ושפורסמו. שנעשו התפיסות פר
 קטן בבית־המישפט חיוב של הסיכון כי

במכונית. בנסיעה הסיכון מאשר

למ הבעלים לרצון העיקרית הסיבה
 הנמוכה הריווחיות היא המיפעל את כור
מרכי לתשואה בהשוואה ההשקעה, על

 הפועלים של הבעיות וגם צמודים, שות
השכירים.
 המיפעל את כשנה לפני רכש ״ספן״
 תמורת סחרוב, אליהו של ״תבור״
 ״ספן״ מנסה אלה בימים מניות. החלפת
 מטנזניה, למשקיעים ״תבור״ את למכור

ארצה. שהגיעו

סוף ־ עיר־הסרסים
 ווסטרנס ״שרקו לחברת צו-פירוק הרשמי כונס״הנכסים הוציא אלה בימים

אינבסטמנטס״.
 באמצעות מישרד״התעשיה, אנשי צהלות תוך שנים, שש לפני הוקמה זו חברה

ב המשקיע א און ז ד  חודשים כמה פעלה העיר בהרי״הגדה. עיר־סרטים שהקים ,ב
לטמיון. ירדו ממשלתיים, ומענקים הלוואות בעיקר ההשקעות, כל כאשר ונסגרה,

ם כך מושכי  
□ י ד ב ו ל ע א ר ש י ל

 למהנדסים קוראת והיא טיימס״, ב״ניו-יורק שעבר בשבוע פורסמה זו מודעה
 מטעם פורסמה המודעה בישראל. לעבודה חוזים על לחתום ולארכיטקטים שונים
 18ל- לפחות היא ההצעה בנגב. שדות-התעופה לבניית האמריקאי הניהול תאגיד

 פטור קבלת לשם אמרקיאים, עבור בחוץ לעבודה המינימום תקופת זו שכן חודשים,
האמריקאי. ממס״ההכנסה
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לישראל לעזור הקריאה
לפחות חודש 18




