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 הגדולה חברת-הנסיעות שהיא ״,1970 נסיעות ״קופל חברת של מס לפני הרווח

 זו לשנה שילמה החברה לירות. מיליון 1.6 היה ,1977 לשנת ״קופל״, קונצרן של
 ששולם הסן .1978 באוקטובר היה האחרון התשלום מס־הכנסה. לירות אלף 996

ריבית. חשבון על לירות אלף 124 כולל
 קנס־ הכוללת לירות, אלף 970 בסכום דרישת־מס החברה קיבלה 1978 לשנת

 ,1976 לשנת־המס תשלומיה את סיימה טרם החברה לירות. אלף 145 של פיגורים
 ,1975 לשנת תשלומיה את סיימה טרם גם החברה לירות. אלף 208 חייבת והיא
לירות. אלף 157 של סכום עדיין חייבת והיא

 מצנונניס ננן־גוויון
ההוראות על

 נמלי״התעו- ומינהלת מישרד־התחבורה
 יתירו לא שוב כי ברבים פירסמו פה

 ב- לאולס״הבאים למקבלי־פנים כניסה
 שממנו למקום בן־גוריון, נמל״התעופה

 לבדיקות־מכס. המיזוודות את נוטלים
 הביא הגובר ההברחות נגע :הסיבה

 לאולם הבאים מן חלק כי למסקנה
בהב קשורים הבאים פני את לקבל

השדה. דרך הנעשות רחות
 לחוד. ומעשים לחוד הוראות אולם

 אחר- 5.00 בשעה ששי, יום במארס, 7ב־
 מקום אל הישר כמלך, נכנס הצהריים,

ל ההתאחדות נשיא ביקורת־הדרכונים,
ם ספורט, סקי, נחו  עם יחד גלובינ

 בנותיו. שתי עם שבא אורח לקבל נהג,
 לאתר לאורח סייעו ונהגו גלובינסקי

 גלו- של ונהגו מיזוודותיו, את ולסחוב
 שיתירו לאנשי״המכס אמר אף בינסקי
 איש הוא שכן בדיקה, ללא לעבור לאורח
חשוב.

 כל ללא הירוק, במסלול עבר האורח
ביקורת.

השיג הנדלר
ל״קדביץ כופר

 של מחלקת״החקירות מנהל שהיה מי
לון מס-הכנסה, בו  שפתח הנדלו/ ז

 במיק- לאחרונה טיפל לעריכת־דין, מישרד
 מישרדי, לציוד רשת-החנויות של רה

 מחלקת- על-ידי שנתפסו ובניו״, ״קרביץ
 בהעלמת-מס. טס־ההכנסה של החקירות
 עם משא״ומתן ניהל הנדלר עורד־הדין
 הסדר״כופר והשיג מס-ההכנסה, שילטונות

ללקוחותיו.

ישראל ייצוג שיו:
בזיון - בברלין

ם המלונאי  רשת־המלו- בעל שיף< חיי
 מתח ״דיפלומט״, בישראל, הגדולה נות

יש השתתפות על ביותר חריפה ביקורת
הבינ והמלונאות התיירות ביריד ראל

מכבר. לא שהתקיים בברלין, לאומי
 מלונו- מטעם במקום, בעצמו היה שיף

 מלון לכל שהוקצה המקום כי ומצא תיו,
הוק מלון לכל כלשהי. פעולה איפשר לא
 לשיחה אפשרות בלי בודד, שולחן צה
ה לפעמים בניגוד כלשהו, זר גורם עם

חדר משתתף לכל היה שבהן קודמות,

שיף מלוגאי
טמבל כובע

 חוזי־ נקשרו שבהן לשיחות, מתאים
גדולים. תיירות
 החלק עיצוב על ביקורת מתח שיף

 לכל מתחת שהיו הצגתו, ודרך הישראלי,
 כובעי- אלפי מיוזמתו הביא הוא ביקורת.

 ומצא ישראל, שם את שנשאו טמבל,
 החלק למבקרי לחלקם אפשרות כל שאין

ב אנשים לשכור נאלץ הוא הישראלי.
 לנכנסים הכובעים, את שיחלקו מקום,
 הפעם זו כי אמר שיף לתערוכה. מחוץ

 ביריד, משתתפים שמלונותיו האחרונה
 כל שאין מכיוון כללית, מתצוגה כחלק

ב הכרוכות הכספיות בהוצאות תועלת
זו. בצורה ישראל מכירת

הספורט־ ..חדשות
וזבות הונו

ה ״חדשות הוותיק הספורט עיתון
 1954 בשנת היווסדו מאז הפועל ספורט״,
 חברה״בערבון־ הופך שיתופית, כאגודה

באפ באחד האגודה את שתרכוש מוגבל
ריל.

אל יהיו החברה של בעלי-המניות חי  י
הר ארזי, ה ברנר, יז ד הו  גבאי, י

ב פז, ישראל קו ע  ואלמנתו אפלויג י
ה של מי ח  אחד לכל — בן־אברהם נ
 בן״אברהם הגברת כי נראה .16.69; —

 באפריל, האחד אחרי חלקה את תמכור
 מעוג- המו״לות בתחום גורמים וכמה
אותו. לרכוש יינים

 מקורה לחברה האגודה להפיכת הסיבה
 בן- נחמיה חברי-האגודה, שני בפטירת
סנדרוני, ואלכסנדר אברהם ש- אלכ

מוביד ..המעלים״ :הגחלים שלושת מאתי
הגדו הבנקים שלושת מאזני השוואת

ממ לאומי״ ש״בנק למרות כי מגלה לים
 המאזן, סך־כל מבחינת בראש לצעוד שיך
 בסעיפים אותו משיג הפועלים״ ״בנק הרי

 לפני ורווח הכנסות כמו ביותר, חשובים
בולט יתרון גם הפועלים״ ל״בנק מס.

1979 — הגדולים הבנקים
ת השוואת חו ״ ח דו והפסד רוו

ואחוזים ל״י) (מיליארדי מל״י — וגידול יתרות

 מל״י — רגילות הכנסות סך .1
מל״י — הגידול

— *
 נטו* הצמדה והפרשי מריבית .2

מל״י — הגידול
— *

אחרות והכנסות עמלות .3
מל״י — הגידול

— ;2
רגילות הוצאות סך .4

 מל״י — הגידול
— *

 נלוות** והוצאות שכר .5
מל״י — הגידול

— *
מסופקים לחובות הפרשה .6

מל״י — הגידול
— *

מס לפני רגיל רווח .7
מל״י — הגידול

— :2
למסים הפרשה .8

 מל״י — הגידול
— *

נקי רגיל רווח .9
 מל״י — הגידול

— *
רגילות לא מפעולות רווח .10
 כולל*** נקי רווח .11

מל״י — הגידול
— *

הגידול * — למניה נקי רווח .12
מל״י — לתשלום דיבידנד .13
מל״י — הטבה מניות .14
 מל״י — מאזן סך .15

מל״י — הגידול
— *

 מל״י — הוניים אמצעים .61
 מל״י — הגידול

— *

מאושרות אג״ח של נטו רווחים כולל *
 אחוזים, 9.0 — הפועלים אחוזים; 5.5 — לאומי :העובדים מספר גידול שיעור **

 אחוז 12.1 — דיסקונט
___ המיעוט זכויות בניכוי ***

ו השכר הוצאות מבחינת ״לאומי״ על
 הגידול במייוחד בולט אחרות. הוצאות

לעו ״הפועלים״ של ההוניים באמצעים
 יותר כיום יש ול״פועלים״ ״לאומי״, מת

 לאומי״. ל״בנק מאשר הוניים אמצעים
רבה. משמעות זה לסעיף

ה צ ו ב ק
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לשלם לא איו
 נולקזו נינו■
2070 של

 מ- יותר הוא מחזורן שהיקף חברות
 האחרונה לשנת-המס לירות מיליון 100

 מכל לנכות עתה חייבות שלהן, המוכרת
 ניכוי סחורות או שירותים עבור תשלום
ה של מס-ההכנסה חשבון על במקור
 אם התשלום. מערך 202; בסך מקבל,

 ספרים מנהל שהוא אישור מציג המקבל
 היה זה ניכוי .10* רק הניכוי כחוק,
 הוא שמחזורן חברות, לגבי רק לכן קודם
הי והרחבת לירות, מיליון 500מ״ יותר
ש מכיוון לחברות, בעיות גורמת קפו

 כי רוצים אינם רבים שירותים מתני
היכו אלו, מקדמות להם המגיע מן ינכו
 מס-ההכ- שילטונות לעליית לגרום לות
עליהם. נסה

 על להתגבר דרך מצאו חברות כמה
 גדול מחזור לה שהיה החברה זו. הוראה

מקי המוכרת בשנת־המס מיליון 100מ״
 את משלמת זו וחברה חדשה, חברה מה

מח לה אין שעדיין מכיוון התשלומים.
האמור. הניכוי מן פטורה שהיא הרי זור,

באשראי זמני מחסור
 עודפי-כספים של שבועות כמה אחרי
 מצוקת-אשראי לאחרונה החלה בבנקים,

 את הדביק לכסף הביקוש כאשר קלה,
בבנקים. ההיצע

 ממד מגמת היא לכך הסיבה כי נראה
 את האפשר ככל להגדיל עלי״התעשיה

 כדי מארס, לסוף במאזניהם המלאי סך
 לפי במס, הנחות של מכסימום לקבל

המלאי. הקילת חוק
ל הביקוש לירידת העיקרית הסיבה

 היתה האחרונים, בחודשים בבנקים, כסף
 למלאי, מרכישות המיפעלים הימנעות

 הדבר האשראי. של הגבוהה העלות בגלל
 מלאי, בייבוא חזקה בירידה גם התבטא
 ממסי- האוצר הכנסות להקטנת שגרמה
ייבוא.

קיבר פרוקסמן
דירות ארו 400

איר בין הבוררות מן מ ס  לבית פלוק
 יקבל, פלוקסמן כי פסקה החקלאי המרכז
 בבניין, החניון הפעלת על ויתורו תמורת

 1.25 של סך ״כור״, לבית גם המשותף
והתחיי חובות נוכו מזה לירות. מיליון
 לתשלום נשארו הכל ובסך שונות, בויות

 ל־ נמסר הסכום נטו. לירות אלף 400
מן, ריבקה ס ק  מאיר, של אשתו פלו

 הבוררות גמר עם בלוס-אנג׳לס. המתגורר
אליו. נסעה היא

 בית חניון את בזמנו קיבל פלוקסמן
 ללחצי תודות החקלאי, והמרכז ״כור״
 קו- ויושב-ראש העובדים״ ״חברת מזכיר

לין, אשר דאז, פת״חולים ד  שאחותו י
 של ממחלקת-הרכב קנתה הרי שרה

מ נמוך במחיר ״פז׳ו״ מכונית ״תנובה״
המכו את מכרה הרי שרה השוק. מחיר

 אחרי קצר זמן ידלין, אשר לאחיה, נית
רכישתה.

 טענות היו על-ידו החניון הפעלת על
 שלא כדי לאמריקה ברח וכאשר רבות,

 החניון הוצא המישטרה, על-ידי להיחקר
 את תבע הוא לאחרים. ונמסר ממנו

 ועתה הסכם, הפרת על החקלאי המרכז
הבורר. בפסק התביעה הסתיימה

 יתר על-ידי פטירתו אחרי נרכש חלקו
 חברי־האגודה שווים. בחלקים החברים,

ה ״איצטד״, בשם חברה בשעתו הקימו
 שבועון שלישי יום כל לאור מוציאה
ה את ״איצטד״ תרכוש עתה ספורט.
אגודה.

עורך-הדיו התמנה האגודה כמפרק
שגב. יוסף
 כל קיבלו לחברה, העיתון הפיכת עם

 עם בתיאום מיכתבי-פיטורין, העובדים
הסדר-פיצויים. ונקבע אגודת-העיתונאים,
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