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 ציפורי מרדכי
למושבה הילד

 התאחדות״האיכרים שמקימה מושבה
 רמלה, ליד לשעבר, גזר קיבוץ בשטח

ה־ להס שצר לבני־איכרים נועדה אשר

ציפורי סגן־שר

 את גם תכלול הוריהם, במשקי מקום
ציפורי. מרדכי סגו״שר״הביטחון,

 שלמה האיכרים, התאחדות מנכ״ל
 החליטה ההתאחדות כי מסר רייזמן,

 מושבות- באיזור לבני־איכרים להציע
 באזור ומשק יחידת־דיור לקבל הדרום

 1700 של שטח יקבל מתיישב כל גזר.
 50 מהן משק, יחידות 420 יהיו מ״ר.

 חקלאים, יהיו שלא מרוטיה, עולים של
בני״איכרים. של והיתר בערים, יעבדו אלא

ה תמורת לשלם יצטרך מתיישב כל
 לירות. מיליון חצי עד והתשתית, קרקע

 חלקות, מאשר מועמדים יותר יהיו אם
הגרלה. תיערך

יינת מהיחידות חלק כי אישר רייזמן
להע כדי בני״איכרים, שאינם למי גם נו

צי מרדכי כי אמר הוא הרמה. את לות
ענבי-יין. בחלקתו יגדל פורי

 מושבה גם עתה הקימה ההתאחדות
ה מישפחות 350 ובה עראבה, ליד בגליל

 של ברשות־לפיתוח־אמצעי-לחימה עובדות
 עוד להקים תוכנית יש מישרד״הביטחון.

 למושבות שיהפכו בגליל, מיצפים שמונה
אחת. כל מישפחות 60 בנות

 דובר בארץ. השבוע היה לא ציפורי
 שמקורה ציפורי, מישפחת כי סיפר בשמו

 סגן- וכי בחקלאות, עסקה בפתח״תיקווה,
חקל לחיים לחזור הוא אף רוצח השר

איים.
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ל הודיע שטנגר חיים המישפטן
 פסק- יבקש כי דיסקונט״ ״בנק הנהלת

 ששלח המיכתב את שיבטל הצהרתי, דין
 ובו ״תמר״ בתוכניות לחוסכים הבנק
 ההפקדה את אוטומטית יגדיל כי קבע

המפ יורה אם אלא בתוכנית, החודשית
אחרת. קיד

 כל לעשות לבנק אסור כי טוען שטנגר
 גם שטנגר חיובית. הוראה ללא פעולה

 נגד הבנקים על למפקח בתלונה פנה
 שטג- אלה. בימים שנשלחה הבנק, הודעת

 דיס- בנק סמנכ״ל עם השבוע ייפגש גר
לי קונט, הן, א בטענתו. לדון כ

בנרסח נז

ל״פרדשד לב שים
 והפלטינה הכסף מחירי־הזהב, בעוד

 משקיעים התחילו שחקים, מרקיעים
 פלדיום. הקרוייה מתכת לרכוש נבונים

 ל- המשמשת ביותר, נדירה מתכת זוהי
 בחודש עלו מחיריה תעשיית-המטוסים.

 האונ- דולר 215ל״ דולר 170מ״ האחרון
ב קטנות בכמויות לרכשה וניתן קיח,

 רכישת על יתרון לה יש העולם. בורסות
 רכישתה, על מט-ערך-מוסף אין שכן זהב,
בזהב. שיש כמו
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לקצץ? יתן1 היכן
 1 הודיע, הירביץ, יגאל שר־האוצר

 1 לירות מיליארד עשרים יקצצו לא אם
 שר-השיכו יתפטר. הוא הבא, תקציב
 ומתנג נגדי, מאבק מנהל ליי, דויד

המוצעים. לקיצוצים
 בסעיפי״חרווחו לקצץ מציע הורביץ

 החי בשכבות יפגע הקיצוץ שעיקר כך
 1ניו מציע שהוא הקיצוצים תחת שות.
הבאים; בסעיפים לקצץ
 |979 בתקציב להון.' סובסידיות •
 כסובסידיו לירות מיליארדים 55 ניתנו

 נמ, בריבית הלוואות על-ידי ממשלתיות
 בקלו ניתן אחרים. ולענפים לתעשייה כה

 בסכו לעשירים המתנות את להקטין
לקצץ. הורביץ שרוצה

 וו והכנסה, רכוש במסי הקלות •
 ש בסכום השנה ועדת־הכספים נתנה

! הרכוש. לבעלי לירות מיליארד 7.5
 ממס-חכנס כימעט־מוחלט פטור •

 מז מס משלמים שאינם ליהלומנים,
 מ ישלמו כי מוצע עתה ואשר שנים,
 כלז מכל חריגה תוך ומגוחך אפסי

 ריאז מס־הכנסח גביית מערכת״המיסוי.
 !4 :1979 בשנת (מחזורו בלבד זה מענף

 הסכו: מכפל יותר תביא דולר) מיליארד
לקצץ. רוצה שהורביץ

 ובהו] להתנחלות בהקצבות קיצוץ •
 1 הניתנת הירוק, לקו מעבר יישבות
 ו והסוכנות מישרד״החקלאות תקציבי
יהודית.

 לת, הסוחרים לדרישת אי־היענות 0
 שי! במס-חהכנסה ההקלות את להם

 וביטי המלאי, הקילת בצורת לתעשיינים,
 עשרו השנה השוות לתעשייה, ההקלות

לירות. מיליארדי

בגלל יורד הייבוא
חמוי־גרנ קו״וו צ־מצום

בחקלאים הוא גס

 ■.מום י01תס גםהתפטר גוססוו
העסק אה מהסד הכללי האגד מניהול

 האגף יושב-ראש גרטטנר, עוזי
 התפטר התעשיינים, בהתאחדות הכללי

 נבחר במקומו מתפקידו. השישי ביום
רהיטים. תעשיין לונשטיין, אלכס

עס הסתבכות ביגלל התפטר גרסטנר
 חלקו את מכר השאר בין השונים. קיו

 ברכישת רבים כספים הפסיד ב״קלאס״,
עסקים. ובעוד פרטי, מטוס־נוסעים

 גם צועדים ״שניידמן״, רשת בעיקבות
 הבעלים דיזנגוף. ברחוב טופז״ ״תכשיטי

 המקום את ומציעים העסק את סוגרים
וה מטר, 270 החנות שטח להשכרה.

 10ס/ס בשיעור דמי-שכירות רוצים בעלים
 כהן, לנחום שייכת ״טופז״ המחזור. מן

 הוא גם שניידמן. מישפחת בת של בעלה
 מס״ההכנסה ביגלל העסק את מחסל

המלאי. על

נישום סוגי דני הכנסה ממס ההכנסה
79 ־ 75 □ בשני ם5?מ קת נטל חלו

לירות במיליארדי א.
1978 1979

אוקטובר—אפריל
1977 1976 1975 שנה

19.1 18.1 10.8 6.6 4.8 שכירים
5.5 11.1 6.6 4.3 2.4 עצמאיים

11.5 11.4 6.5 5.6 4.5 חברות

4.7 3.6 2.0 1.3 0.9
 אחרים ניכויים

במקור
40.8 44.2 25.9 17.8 12.6 ״כ ה ס

באחוזים ב.

47 41.0 41.5 37.1 38.3 שכירים
13 25.1 25.5 24.2 19.9 עצמאים

28 25.8 25.3 31.7 35.1 חברות

12 8.1 7.7 7.0 7.4
 אחרים ניכויים

במקור
100 100.0 100.0 100.0 100.0 ״כ ה ס

 1979 ישראל, בנק 1978—1975 נתונים המדינה, הכנסות מינהל המקור:
אוקטובר. — אפריל

 שבישרה הידיעה הופעת לפני שבועיים
ב הוחלט ״הצופה״, העיתון סגירת על

 הוצאתו את לחמשיר המפד״ל צמרת
ש אישון, משה נקבע כעורכו לאור.
 כי נראה מארצות-הברית. ארצה הוחזר
להפ כדי בעיקר נועדה העיתון סגירת

שבתי הנוכחי העורך העסקת את סיק
יחיא. דון

 הצעירים סיעת וגם למיפנה סיעת גם
 עתה משלחם. הוא אישון כי סבורות
 יותר וכדאי זול כי הסיעות שתי החליטו

 לסגור מאשר מבוקשו, את לעורך לשלם
העיתון. את

 עי הצביעו בתעשייה בכירים גורמים
 יגא' שר״האוצר, של שימחתו כי כך

 ה הקטנת של הסימנים על הורביץ,
 ר הגורם לדעתם, בהחלט. תמוהה ייבוא
 ר הקטנת היא בייבוא, לירידה עיקרי

 ► לתעשייה. חומרי-גלם של רכישות
 ש המימון על כיום משלמת התעשייה

 1 30״/״ של ריבית חומרי-הגלם מלאי
 ה את להקטין מעדיפה והיא דולרים,

זו. ריבית לשלם ולא למינימום מלאי
 המש׳ שבו מצב צפוי חודשים כמה תוך
לחוד! יספיק לייצור כשהמלאי יישאר

דוונן־תוואר פשבדובסקי בין הסדר

רונן ומיסעדן כנין ממשלה ראש־
הסכים סאדאת

 ויצחק רונן ג׳קי נגד פשבדובטקי פליקט של מישפטית בתביעה איום
בפשרה. הסתיים תוראל

 עוז לשלם והתחייב דולר, אלפים 10 רונן בערבות לתוראל שילם פשבדובסקי
 הנשיא בגין, מנחם ראש־הממשלה עם פגישות עבורו יסדירו אם דולר אלף עשרים
 כמתנה פסל להם ימסור שבחן קארטר, ג׳ימי והנשיא אל׳־סאדאת אנוור

 פשבדובסקי עם הפגישה את בגין ראש־הממשלה ביטל כאן, העיסקה פירסום בעיקבות
 לפני כי טען תוראל דולר. אלפי 10 בסך ששילם, מקדמה לו יחזירו כי דרש וזה

 לפשבדובסק׳ בגין בין פגישות פעמיים נקבעו ),2199( הזח״ ב״העולם הפירסום
ארצה. הגיע לא מה משום פשבדובסקי אולם הפסל, למסירת

 הוסכב פשבדובסקי, של ידידו חכמון, חיים ובראשם מקורבים, של בתיווכם
ששילם המיקדמה תמורת אל-סאדאת לנשיא פשבדובסקי בין פגישה יסדיר תוראל כי
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