
למנוניותגילרס״
לירות מיליון 80 מעל

בהת מטובכים בנקים 12מ־ יותר
ב רכב למכירת החברה של מוטטותה
מס חובותיה שהיקף ״גילרם׳/ תשלומים

הס הבנקים לירות. מיליון 80בכ״ תכם
 מחיפה, ולציוד לרכב ״רץ״ חברת כי כימו

 רוכשי יוסיפו שלפיו בהסדר, לטפל תנסה
 ששילמו מהסכום 35״/״ עוד המכוניות

ה אם המכוניות. עם ויישארו כריבית,
 חדשה פרשה תתפוצץ יתממש לא הסדר
בתשלומים. הרכב מכירות בענף

 ״גילרם״ בפרשת שהסתבכו הבנקים
 לפני עצמם. את רק להאשים יכולים

 הזה״ (״העולם זה מדור פירסם כשנה
 משנה שם ״משנה בכותרת ידיעה )2111
 כמה של הסתבכותם תיאור ובה מזל״,
 בגילגולים וחדרה בחיפה בנקים סניפי

ש הבנקים ״גילרם״. חברת של השונים
 בחיפה, וכללי הפועלים היו אז הסתבכו

 בתל-אביב. ו״מרכנתיל״ בחדרה לאומי
 ב- בנקים שני נקטו הפירסום בעיקבות

 מופיעים לא אלה שני ;אמצעי־זהירות
הבנ המסובכים. הבנקים ברשימת עתה
 הפועלים״ ״בנק הם לקחים שהפיקו קים

ו״מרכנתיל".
ה בין הם, עתה שהסתבכו הבנקים

 ש- לערבויות״, הישראלית ״החברה שאר,
הוא שלה מועצת״המנהלים יושב-ראש

של ז בוו ז י הב
ויימן דני

ב״שימשוך
 בהוציאו שוב, משתולל ויימן דני
בעי מודעות־ענק על לירות אלפי מאות

 חדשה חברת״ביטוח לפירסום תונים,
ו זו בחברה ההשקעה ״אנשים״. בשם

 הביטוח חברת של היא הפירסום במסע
 לא זו חברה ראשי כי נראה ״מנורה״.
 בחברת ויימן של ממעלליו התרשמו

 פוטר ממנה ההסתדרותית, ״שימשו!״
ההסתד מבקר של חוות״דעתו על־סמך

פרק ממימצאי התרשמו לא גם הם רות.
 ויימן כי שקבעו תל-אביב, מחוז ליטות

 ומיש־ עובדים" ״שיכון בהונאת השתתף
 בתנאי לעצמו, דירה בהוצאת רד-השיכון,

לתקנות. בניגוד זוגות״צעירים,
 כי סבורים, ״מנורה״ ראשי כי נראה

 לטשטש אפשר במודעות נרחב בפירסום
 ״אנשים״. בראש שעומד מי של מעשיו את

מחדל עוד לידיעתם להביא אולי, כדאי,

 מיליון 18 של בסכום סחרוב, אהרון
ב בנקים ועוד עליה״, ״קופת לירות;
לירות. מיליון 7ל־ 5 שבין סכומים

 הודיעה ״גילרם" שחברת היא, הבעיה
 כספים, לה הילוו עת לבנקים, בזמנו
 35״/״ של במקור מס לנכות צורך שאין

ה על הלקוחות לה ששילמו מהריבית
 מניכוי פטור. יש שלחברה מפני הלוואות,

 שאין התברר עתה זה. מם של במקור
 את תובע ומס-הכנסה כזה, פטור לחברה

ה רשימת ואת נוכה שלא המס מלוא
המס. את מהם לגבות כדי לקוחות,

 ההגירה גוברת
לדרןם־אפדיקה

 בשנים היגרו ישראלים אלף 37מ־ יותר
 עת באותה לדרום־אפריקה. האחרונות

 24ש״ כך אלף, 13 לישראל משם עלו
 בדרום- נשארו תושבי-ישראל-נטו אלף

 הם ,3,000ל- קרוב נכבד, חלק אפריקה.
 משתקף בהגירה הגידול לוטשי-יהלומים.

המדינות. בין המיסחר בקשרי בגידול גם
 הישראלית התעשיה תערוכת בפתיחת
 שתי בין הסחר כי נמטר, ביוהנסבורג

 להם. דומה שאין בממדים גדל הארצות
 מדרום- ישראל ייבאה 1971 בשנת

 ב- וייצאה דולר מיליון 8.1ב- אפריקה
 79.9ב- ישראל ייבאה 1979 בשנת .9.4

 מטעם דובר .37.7ב״ ה וייצא דולר מיליון
 לישראל כי אמר, הישראלית התערוכה
 האלקטרוניקה, בתעשיות חזקה מעורבות
דרום־אפריקה. של וייצור״ציוד הכימיה

 הדרוס״אפריקאית, בטלוויזיה בנאום
ב שביקר טאיוואן, של שר״החוץ אמר

 חדש משולש לכונן יש כי יוהנסבורג,
 דרום־ טאיוואן, — החופשיים העמים של

וישראל. אפריקה

לירות. אלפי ל״שימשון״ שעלה ויימן, של
 מישרדים בניין היה ״שימשון״ לחברת

 ששימש בתל־אביב, מונטיפיורי ברחוב
 נראה לא הבית וחסכנות. ביעילות אותה

 מפוארים מישרדים שכר והוא לוויימן,
 במדינה, ביותר היקר המישרדים בבית
 עברו ״שימשו!״ מישרדי כל אסיה״. ״בית

 נשאר ״שימשו!״ ובית אסיה״ ל״בית
 תמימה. שנה במשך שימוש, כל ללא ריק,

 ״הסנה״, ראשי החליטו אלה בימים רק
ה את לאייש ״שימשו!״, בעלת שהיא
ה של תל״אביב מחוז במינהלת בניין

 ״שימשו!״ שילמה תמימה שנה חברה.
 ריק. עמד שלה וביתה יקר, דירה שכר

ויימן. של היעיל לניהול נאה דוגמה

המאוכלס ״שימשוך׳ כית הריק ״שימשוך בית
ביזבוז של שנה

 הפיטורים
 חמיסתור״ס

וקין גורן של
 חברת של מועצת־המנהלים יושב־ראש

 אלוף הכללי, ומנהלה רוגוזין״ ״תעשיות
 נחמיה ואלוף(מיל.> גורן משה (מיל.)
 על־ידי מתפקידם לפתע פוטרו קין,

 האמריקאי המשקיע המיפעל, בעל
 לפני נעשו הפיטורין מלצר. ארווין

 מועצת־ כיושב־ראש חודשים. כמה
וכמנכ״ל מילוא, יוסף מונה המנהלים

קין מנב״ל
— טיסה כרטיס

גורן ראש יושב־
אחד לכיוון —

 ה- את שניהל שטרן, אריאל מונה
וקין. גורן לפני מיפעל
 מלצר, נגד תביעה הגישו וקין גורן

 על בתל-אביב, המחוזי לבית-המישפט
 לוטות לפיטוריו הסיבות חוזה. הפרת

 כי מסרו, גורן של מקורביו בערפל.
 באמריקה מלצר של מחברותיו כמה

 תבע זה רקע ועל נכסים, בכינוס מצויות
 שהם ניהוליות תביעות וקין מגורן מלצר"

 מלצר של מקורביו להן. הסכימו לא
 ברכישת אי״סדרים לו נגלו כי טענו,

 ששולמו ותשלומי־יתר למיפעל חומרי-גלם
בגינם.

 רוגו- ״תעשיות של החדש יושב-הראש
 קיבל שכאשר מסר, מילוא, יוסף זין״,

 בנושאים יטפל שלא הודיע התפקיד את
הקודמים. למנהלים המניות בעלי שבין

ת בז פין הסי לו  לחי
ם בבנק־ עלי הפו

 לתפקיד לוינסון יעקוב של שובו
 ״בנק של יושב־ראש־מועצת״המנהלים

 להצטרף לא בדעתו כי מעיד הפועלים״
 יוצע אם גם המערך, של הבאה לממשלה

 הפעיל הניהול קבלת האוצר. תיק לו
 כמעט המערך של כשניצחונו הבנק, של

 על שלקח שמי כהודעה, כמוה ודאי,
 לא הבנק של הכבד הנטל את עצמו

 זוהי הקרוב. בעתיד בפוליטיקה יעסוק
 כדי לישראל שיבה ולא פרישה״מן־המירוץ

 כל בטעות שפירשו כפי בו, להשתתף
העיתונאים.

 לוינסון שאין היא, הסיבה כי נראה .
כשלעצ מטרה האוצר תיק בקבלת רואה

 רק בחשבון בא הדבר כי סבור והוא מה,
 שהוא הכוללת המדיניות את יקבלו אם

 יתקבל לא הזה שהתנאי מניח הוא מציע.
 של הבאה הממשלה מרכיבי דעת על

 כלכלי משבר כשיתפתח אולם המערך.
 לקבל הבאה הממשלה את שיאלץ חמור,

 יהיה עוררין, ללא מדיניותו עיקרי את
 כשר״ בה לכהן ומזומן מוכן לוינסון
 להקדיש מתכוון הוא בינתיים האוצר.

הפו ״בנק של לחיזוקם זמנו מירב את
ההסתדרותי. והמשק עלים״

 ז980נ־ מנ־ווח..׳שראס״
דולו מידו! 8 מיל

 סרטים השנה תמכור ״ישראם״ חברת
 דולר, מיליון משמונה יותר של בסכום
 עם שחתמה בילעדיים לחוזי-ייצוג הודות
 ג׳יי חדשים, סרטים שיבעה של מפיק

״קו של ההפקה מנהל שהיה זייטמן,
 35 תהיה בהפקה ההשקעה לומביה״.

 ייצוג״ קיבלה ״ישראם״ דולר. מיליון
 אמריקה. מילבד העולם, לכל מכירות

הוש שכבר סרטים של ייצוג ל״ישראם״
 עם ואיזולדח״, ״טריסטאן כמו למו,

 מיכתב ״שלחתי ברטון, ריצ׳ארד
 ״הגורם סניורה, סימון עם לאהובתי״,

ועוד. האנושי״

 רשענו הממונה
 המנס ער

ישיר ומרונות
יחז והבלו, המכס מנהל שהיה מי
להת הצעה קיבל אבולעפיה, קאל
 אבול- שיף״. ״מלונות רשת מנכ״ל מנות
 טרם המינוי כי למקורביו, אמר עפיה

שונות. מסיבות לפועל יצא
כשהיה תמיהות. כמה מעורר זה מינוי

 אי טיפל הוא המכס מנהל אבולעפיה
 חקירה נפתחה שבהם מיקרים בכמה שית
 ומס״ פטור־מותנה בענייני מלונות־שיף נגר

 אבולעפיה בירושלים. מלון של עקיף
 חיים על להקל אלה במיקרים החליט

 מיש- בהליכים נגדו לפתוח ולא שיף
 ״הגבלות שירות־הציבור, חוק פטיים.
 מחייב ),1969( תשכ״ט פרישה״ לאחר

 של פרישתו מיום שנה של צינון תקופת
 שפרש ״עובד״מדינה :וקובע עובד־מדינה,

 הנאה טובת לקבל רשאי אינו השירות מן
 היה כאשר להחלטתו נזקק שהיה מאדם

 טובת־הנאה קבלת אסורה וכן בשירות,
 שפרש העובד של לקרוב אדם מאותו

׳"־יג״־י׳ייןיזיג----'*־*י יהשירות.״ מן
 ה התפקיד את אבולעפיה יקבל אם
 של מהוראותיו יחרוג שיף, על-ידי מוצע
שירות־הציבור. חוק

_
 פרשה ׳ ״מסדה

ת הפק ״פילון״ מ
 זכויות את העבירה ״מסדה״ הוצאת

 ״פילון״ הילדים עיתון של ההוצאה־לאור
 גם שיהיה (ימו*, ראובן לפירסומאי

תמי לקבל ימשיך ״פילון״ העיתון. עורך
דיסקונט". מ״בנק כה


