
ת א ג יגאל מ לבי

 בגין מנחם פיטר כיצד
״רסקר׳ ׳ושב־ראש את

מתפ דובשני חיים של התפטרותו
 של המנהלים מועצת יושב-ראש קיד

מ תנועת״החרות איש ומינוי ״רסקו״,
 הביאה תחתיו, בייל, נסים ירושלים,
איש־ שר-השיכון, :הצפויות לתוצאות

 לחילוץ צעדים נקט לוי, דויד חרות,
 המלאכותי הכספי המשבר מן החברה

לעשות סירובו בגין נתונה, היתה שבו

 במו- חברים כמה הציעו כחודש לפני
 אל לפנות ״רסקו״ של עצת־המנהלים

 כי הצהיר ודובשני הפוליטיים, הדרגים
 לסיוע יתרום הדבר אם מקומו את יפנה
לחברה. :פוליטי הדרג מצד

 ״רסקו״, של מועצת-המנהלים חבר
בירו כלכלי מישרד בעל ברוך, נסים
ב תנועת-החרות סניף ומראשי שלים,

לוי ושר בגין ראש־ממשלה
נזיפלגתי קידום

 בעקבות בהווה. עושה שהוא מה בעבר
 המיפלגתית וההתערבות ההתפתחויות

 המישנה גם אלה בימים התפטר הגסה,
בוכוואלד. היינץ החברה, למנכ״ל

 ״רסקו״ הצליחה לא חודש לפני עד
 דירות לרכוש מישרד-השיכון את לשכנע

צעי זוגות עבור בבעלותה שהיו גמורות
 על עלה לדירות שהביקוש למרות רים,

 שעשתה עיסקה גם המישרד. של ההיצע
 קרקע רכשה שם בפתח״תיקוות, ״רסקו״

 למיש- דירות לבניית לירות, מיליון 40ב־
 השהייה תכסיסי עקב נעצרה רד־השיכון,

 הדירות לקיחת את שעיכב המישרד, של
ה של הזול המחיר למרות המיועדות,

לירות). אלף 50( לחדר קרקע

 מנחם ראש־הממשלח עם נפגש בירה,
 יסייע כי לוי מדויד לבקש שהסכים בגין,

 תנועת״ איש של ההשתלטות בתימרון
 בגין פניית בעיקבות ״רסקו״. על החרות

הצע על וסוכם ברוך, עם לוי גם נפגש
 יושב-ראש. יהיה ברוך אם שייעשו דים

 והיא ההסדר, נמסר המנהלים למועצת
בברוך. בחרה

 מישרד־השיכון חתם מכן לאחר מייד
 בפתח״תיקווה, דירות בעניין חוזה על
 לרכוש ופיתוח״ ״שיכון לחברת הורה וכן

ב בונה שהיא דירות מאות מ״רסקו״
 זאת, עשתה ופיתוח" ״שיכון אשדוד.
 בלתי- דירות של מלאי לה שיש למרות

.3000 על העולה מכורות,

חמודה שחיקה ו979ב־ שנהב:
בביטוח ההון שר

 ענף־הביטוח לגבי ביותר קודרת תחזית
מאו שנהב יהודה ד״ר נתן בישראל

 מוע- לפני בהרצאה תל־אביב, ניברסיטת
ההר תוכן שבועיים. לפני צת־חביטוח,

כה. עד בסוד נשמר צאה
 היו 1979 שנת תוצאות כי קבע שנהב

 שאם עד ענף־הביטוח, לגבי הרסניות כה
 צפוייה דרסטיים, אמצעים יינקטו לא
סולידיות. חברות של מפולת, 1980ב״

 החצי״ המאזנים על״סמך כי קבע שנהב
 עולה חברות-הביטוח, כלל של שנתיים

 עצמי בהון השנה את התחילו כולן כי
 כולן החברות לירות. מיליארד של ריאלי

 השנה של הראשונה במחצית הרוויחו
נומי בערך 20/״ס או לירות, מיליון 200
הראשו במחצית האינפלציה כאשר נלי,
 במחצית כי מסתבר .35,/״ היתה נה

 150כ־ החברות כל הפסידו הראשונה
מהונן. לירות מיליון

אינ היתה 1979 של השניה במחצית
 החברות שהפסדי כך ,70/״ס של פלציה

 ביטוח ענף שנהב, לדעת זו. במחצית גדלו
 כי ומכאן החברות, בכל ריווחי החיים

גדו ובהשקעות הכללי בענף ההפסדים
שחושבים. ממה לות

 אפשריים גורמים כמה העלה שנהב
 מהם מי לקבוע בלי הכבדים, להפסדים

השקעות בחו״ל, הפסדים יותר: תרם
אבודות יתרות גרועות, או לא־צמודות

 הסכטי״ביטוח גרוע, ניהול סוכנים, אצל
ועוד. יזומות וגניבות פריצות גרועים,
 של התופעה לדעתו כי ציין שנהב

וה בביטוח, רק לא קיימת שחיקת״ההון
 גם כי מעידה ״שניידמן" של תופעה
 את האינפלציה שוחקת אחרים בענפים

ית הבנקים אפילו לדעתו, ההון. בסיס
הריאלי. ההון על לשמור השנה קשו

 בישראל, מומחי-הביטוח מגדולי אחד
ב ד״ר קו ע (, י אי  חברת מנכ״ל הר

 חברות-הביטוח כי לי אמר ״סקוריטס״,
המ נוכח בלתי־מובנת שאננות מפגינות

 את כדוגמה הביא הוא ההרסני. צב
 מגיבות אשר בלונדון, ״לוידס״ חברות

 בריווחיות, ירידה של מצב בכל מייד
תע העלאת על״ידי המצב את ומתקנות

 בישראל בלקוחות. וסלקטיביות ריפים
גור לקוחות על החברות בין ההתחרות

מפסי החברות שבו המצב להמשך מת
פעי את מגדילות שהן ככל יותר, דות

 בישראל חברות-הביטוח לדעתו, לותן.
 שתגיב ובעלת״ידע, אמיצה הנהגה חסרות

 הוא בבריטניה. החברות כמו המצב על
 מצב להיות יכול שנה תוך כי התריע

 בטוחה, תהיה חברת-ביטוח כל לא שבו
 עשותם לפני להקפיד, ללקוחות וקרא

מתקש הם שעימה החברה אם ביטוח,
 על- להסתנוור ולא — מעמד תחזיק רים
נוחים. תנאי־תשלום ידי

בנתניה מס־ההכנסה מיסתרי
 לשיל־ שהיו המייוחדים, ההסדרים

 ראש- עם בנתניה מס־ההכנסה טונות
 בן־עמי, עובד בה, לשעבר העיריה

״העו דפי מעל מפורטים בתיאורים זכו
 בדיו־וחשבון גם מכן ולאחר הזה״, לם
 כלכליות חברות על מבקר־המדינה של

פר כקופה אותן ניהל שבן־עמי בנתניה,
טית.

 זכה הוא רק לא כי מסתר עתה
 המתנהלת תביעת״גירושין, מועדף. ביחס

 נאמן חיה עורכת-דין בין אלה בימים
 כי מראה נאמן, יהושוע בעלה וביו
 סגנו גם אלא מועדף, בן״עמי רק לא

לעסקי-קרקעות. ושותפו לשעבר
 גוט- שלמה הוא נאמן של חותנו
ומ בנתניה, הפרדסנים מראשי הילף,

 גוט- בעיר. הליברלית המיפלגה ראשי
 במועצת חבר רבות שנים היה הילף

 עמו עשה וגם בן־עמי של סגנו העיריה,
 יהושוע חתנו, קרקע. עיסקות כמה

 בצבא״חקבע, שנים 15 במשך היה נאמן,
 בית- מושל גם והיה סגן־אלוף, בדרגת
פרטיים. לעסקים פרש אחר-כך לחם.

 ובין בינו תביעת״הגירושין במהלך
 מס־ תיק כי לנאמן התברר אשתו,

 השנים, כל מנוהל היה שלו ההכנסה
 למרות גוטהילף. על-ידי ידיעתו, ללא

 כתיק־ההב־ ומנוהל מוגש היה שהתיק
 כל איש״צבא״הקבע, נאמן, של נסות

בח הוגשו שבו והמיסמכים החשבונות
גוטהילף. שלמה תימת

לאדם מתירות מס״ההכנסה תקנות

דונ מאות לתיק הוכנסו למשל, כך,
 גוט- של למעשה שהיו פרדסים, על מים

 של ומכר קנייה עיסקות נעשו הילף.
 בשמו הכל ופרדסים, דירות קרקעות,

 גוט- כאשר כלל, ידיעתו וללא נאמן של
 הרכוש, כל את למעשה שניהל הילף,

 פקידי־השומה. לגבי כלל קיים היה לא
 אגרהם בנתניה, סגן״פקיד־השומה

זה. בתיק אישית טיפל מנלה,
 נעשתה התמוהות העיסקות אחת

 וגוטהילף, במיעוט, היה בן־עמי כאשר
 הפיכת- עשה סגן״ראש־עיריה, שהיה

 זמן לשילטון. בן־עמי את והעלה חצר
 מיגרש בן־עמי לו מסר מכן לאחר קצר

 שלו, בביתו הגובל דונם, ארבעה בן
 תנאי״המסירה לירות. מיליוני והשווה

 וגם בן־עמי גם שכן כלל, ברורים אינם
 (כל השטח מחצית את מסרו גוטהילף

 שלים לקבלן דונם) שני מסר אחד
 דירות וקיבלו בנייה, לשם שפירא,

 בן- לבין שפירא בין המסירה. תמורת
 שאוזכרו רבות, עיסקות־קרקע היו עמי

 גוטהילף מבקר-חמדינה. של בדין־וחשבון
 החייל״ למען ״הוועד יושב-ראש גם היה

 כמה בן־עמי עשה שעימו מוסד בנתניה,
 מבקר- על-ידי הן אף שתוארו עיסקות,
מיוח ועדה על-ידי גם ושנבדקו המדינה,

 ומישרד-המיש- מישרד-הפנים שמינו דת,
 כתב להגיש הוחלט זאת בעיקבות פטים.
 טרם כתב-האישום בן־עמי. נגד אישום

היום. עד הוגש
פרג, נסים נאמן, של רואח-החשבון

נאמן חייה ובתו (מימין) גוטהירןז פרדסן
רכוש בלי

 אולם בענייניו, לטפל יפוי-כוח למסור
ב יפוי־כוח לדרוש חייב פקיד־השומה

 לאחר שיתיר לפני הנישום, של כתב
 של במיקרה לראותו. או בתיקו לטפל
 ונאמן כזה, יפוי־כוח כל נמסר לא נאמן

 עושה גוטהילף כי לדבריו, כלל, ידע לא
שלו. כבתוך בתיקו

נ1(3 רמה  את ם1ד
? האיטלקי□

 המזח לבניית במיכרז העוסקים בקרב
 חברת״החשמל, של חדשה בתחנת־הכוח

 בחברה גורמים יש כי התחושה גוברת
האי לחברה העבודה למסירת הדוחפים

 שהצעת העובדה, חרף וזאת טלקית.
 שיטותיה ביותר, היקרה היא האיטלקים

 העבודה של והמרכיב ביותר הירודות
.10,/״ רק הוא שבה הישראלית

ההו האחרות, החברות שתי הצעות
 יותר, זולות והדרום־אפריקאית, לנדית

 לב- מגיע בהן הישראלי העבודה ומרכיב
•40״/״

 האיטלקים להעדפת הסיבות כי נראה
 נושא לשמש עשויות והן ענייניות, אינן

לבדיקה.

 את הכין רק הוא כי מסר בתיק, שטיפל
 הנחיות לפי הנתונים, את וסיכם החומר

 לפקיד דבר מסר לא הוא אולם גוטהילף,
בקש היה גוטהילף רק לדבריו, השומה.

בנתניה. פקיד־חשומה עם רים

 0־ו!וד אינם 0י1תתעש״
מעסיקים מידעה
 התעשיח של האיתן למצב הוכחה

 מילווה- של הזעומה בכמות למצוא ניתן
 התעשיה. על-ידי הנפדית המעסיקים

 עיקר כי מסרו, ישראל״ ב״בנק מקורות
 על-ידי נעשה מילווה״המעסיקים פידיון

ה את מנצלת אינה והתעשיה קבלנים,
 יש התעשיה בידי לה. שניתן היתר

שלו של נוכחי בערך מילווה-מעסיקים
האש מצוקת ביגלל לירות. מיליארד שה

ה את להקטין התעשיה מעדיפה ראי,
ה ההשקעות את להקטין ולא ייצור,

צמודות.
 היקף כי הראו, ישראל״ ״בנק נתוני

 1979 בשנת לתעשיה להון הסובסידיה
 מהיקף ששה פי לירות, מיליארד 55 היה

 גרם שביטולו למוצרי-מזון, הסובסידיות
האחרון. לגל־ההתייקרות
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