
לביב יגאל מאת

ד יפנה האם י שיפמן דו
הציעו

לעוניידמן

ממישרדה?
 תל״ ראש״עיריית סגן שמנהל המערכה

 ה■ בעלי לפינוי שיפמן, דויד אביב,
 מישרדים שפתחו החופשיים, מיקצועות

 רוגז מעוררת באזורי־מגורים, כחוק שלא
 איתן שיפמן לפינוי. הנדרשים בין רב

 עור־ ומחאות התופעה, את לשרש בדעתו
אותו. מרתיעות אינן כי״הדין
יפ שיפמן אם תמהים עורכי־דין כמה

 ליאורה עורכת־הדין בתי, את גם נה
 עורן־הדיו במישרד העובדת פרנקל/

/ דרור קרי!  בתל- 6 המאספים ברחוב מ
מוב באיזור־מגורים שוכן המישרד אביב.

חוקי. אינו ולכן הק,
 עובדת בתו כי בתגובה, אמר שיפמן
 יגיע אם וכי בילבד, כשכירה במישרד

 כמו כלפיו יתנהג לפינוי, זה מישרד תור
האחרים• כלפי

אני סל קויי ב

שיפמן סגן
אסור לבת גס

כמה
הפסידה

הדתית במועצה

 על״ידי התגלו חמורים גילויי־שחיתות
ה במועצות המחלקה״לביקורת״והדרכה

 בקריית־מל- הדתית המועצה לגבי דתיות
 הלוואה אישרה המועצה כי התברר אכי.

 וזאת המועצה, ליושב־ראש רכב לרכישת
 אינה המועצה תקין• נוהל לכל בניגוד

 לגוף או לחבריה הלוואות לתת רשאית
 דתיים לשרותים המיועד מתקציבה אחר,

בילבד.
 היושב- נוכח בהחלטה הדיון בעת

 אישית. לו נוגע שהנושא למרות ראש,
 החזרת- תנאי הגיזברות עם הוסדרו לא

למח הגיע הישיבה פרוטוקול החוב.
 חודשים, עשרה אחרי רק הביקורת לקת

בוצעה. כבר ההלוואה כאשר
מ ההכנסות כי גם, מצא המבקר

 3000ל־ 1978—1977 בשנת ירדו שחיטה
 36 של הכנסות לעומת בילבד, לירות

קודמת. לשנה אלף
 הירידה סיבת לבדיקת שמונתה ועדה
 סיב־ ביגלל עבודתה את הפסיקה בפדיון
חבריה• בין סוכים

 מגדל ישראלי
 בקגיה

ם 111־1 פיר
 עתיר״נכסים ישראלי גולדברג, צבי

 פירתרום, בשם נדיר צמח מגדל מסביון,
ביו מבוקש הצמח בקניה. גדולה בחווה

 את מספק וגולדברג רפואה, לצורכי תר
בישראל. ״פלנתקס״ למיפעל הצמחים

 לעיסקי-בשר שותף בעבר היה גולדברג
 את מעודדת קניה ממשלת באתיופיה.

למגד תמריצים ומעניקה הצמח, גידול
לים.

״רסק!״
ח?71בא

(מח 1979 לספטמבר ״רסקו״ מאזן
 לניירות־ערך, לבורסה שהוגש שנה), צית

 מיליון חצי של נקי הפסד על מראה
 תוצאות גם כולל המאזן אולם לירות.

 ״ערד״, בשם מיפל״תעשייה של עיסקיות
לי מיליון 18 המאזן בתקופת שהרוויח

 עיסקי־ של מאזן ״רסקו״ תראה אם רות.
 מיליון 18.5 ההפסד יהיה בילבד, בנייה

לירות.

*

של 1

׳רוטשילד
משתתף

באמיסיה
״המיזרחי״

באירופה
 עתה גייס המאוחד המיזרחי" ״בנק

 שט- במכירת באירופה דולר מיליון 15
 ועוד אירו-דולר של נושאי-ריבית רות־הון

באמצ נמכרה האמיסיה אחוזים. רבע
הפו ״בנק בראשות קבוצת״בנקים עות

 רוטשילד״ ״בנק השתתפו ובה עלים״,
בצירין. רוטשילד של והבנק בלונדון

 להתייקרות בצמוד עולה מחיר-הזהב
 כך — 1:10 כלל בדרן הוא והיחס הנפט,
 מחיר״הזהב לדעתם, זהב. מומחי מסרו

להח כדי מדינות־המערב על-ידי מועלה
 שארצות־הנפט הדולרים, את לעצמן זיר

הנפט. תמורת גובות
מחי את לאחרונה העלו ארצות-הנפט

 נגד, וכמישקל משמעותית בצורה ריהן
 הזהב מחיר הועלה הזהב, מומחי לדעת

כולו• העולם של בבורסות״הזהב
ה הן הזהב של העיקריות הקונות

 כיום הנפט. והמפיקות המוכרות ארצות
 בדרום- היא הזהב מתפוקת שליש שני

 ברית־המוע- בידי הוא והיתר אפריקה,
 מחיר־הזהב, בייקור עניין לזו גם צות.
 לתשלומים דולרים יותר לה שיהיו כדי

שלה• הייבוא תמורת
ב גם שיפרה מחיי״הזהב התייקרות

 אמריקה, של מצבה את רצינית צורה
 200 של היום במחירי מלאי-זהב שלה

 למכור הפסיקה אמריקה דולר. מיליארד
 מול מצבה את מחזקת והתייקרותו זהב׳

מיל 800 של בהיקף האירו-דולר, מבול
לאמריקה. מחוץ המצוי דולר, יארד

מיליון 2
אנגליות לירות

 חנו- רשת בעלת גדולה, אנגלית חברה
 שניידמן לזאג הציעה יות-הלבשה,

 170( אנגליות לירות מיליון 2 של סכום
 החנות תמורת ישראליות) לירות מיליון

 סירב שניידמן דיזנגוף. ברחוב הגדולה
ב לעשות מה לו שאין כיוון להצעה,
תמורה.

מושגה

מפ להתחמק היעילות הדרכים אחת
 שם החלפת היא במס״הכנסה תיק תיחת

 נהוגה זו שיטה שנה. כל בתום העסק,
 למיניהן, והחנויות הבוטיקים במרבית

הח על-ידי פעם. בכל שמות המחליפות
 חדשה, עיסקית יחידה נוצרת שם לפת
 למס- שלה הפעילות על לדווח צורן ואין

 לדווח חובה יש לחוק, בהתאם ההכנסה•
 השנה בתום עיסקית יחידה פעילות על

לעסק. הראשונה

משתמט

 את לפרק מא<<ם שני
המאוחדים׳ ״האולפנים

 מיכתב שלח שני יצחק עורך־הדין
 יצחק המאוחדים״, ״האולפנים למנכ״ל

ש החברה בכוונת כי הודעה ובו קול,
באול אחוזים 40כ״ המהווה מייצג, הוא

חברת־הגג. את לפרק פנים,
 על-ידי כשנה לפני הוקמה חברת״הגג

בר ״אולפני עם הרצליה״ ״אולפני מיזוג
 היא ״הרצליה״ ״גבע״). (לשעבר פתה" קי

ט יורשי בבעלות גו ר ר, מ נ אוז ל  ו- ק
 ויצחק זרים משקיעים בבעלות ״ברקי"

 למונופול קץ ישים האולפנים פירוק שני.
המאוחדים״ ״האולפנים של המוחלט

שני יצחק
— יפרק מי

קול יצחק
7מי את —:

בישראל. ההפקות בתחום
אי הרצליה״ ״אולפני בהנהלת מקור

 היא הכוונה כי וטען ההודעה את שר
יותר. טובים תנאים להשיג

 קלאוז- מרגוט של בנה מנסה בינתיים
 את למכור מוקדי, עמוס השחקן נר,

 15כ״* למוקדי הרצליה״, ב״אולפני חלקו
חל תמורת מבקש והוא החברה, ממניות

דולר. מיליון 3 קו


