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״מוגבל ברת קבלן רשיון קיבל ש ני ג
 בפברואר 20ב״ קיבלה מיש, אהרון לקבלן השייכת בע״מ, שלום״ ״גניש חברת

הפעילות. בסכום קנלן־בלתי־מוגבל רשיון נירשם־הקבלנים
 הגיש שבמהלכו לגניש, רשם־הקבלנים בין ממושך משא״ומתן לאחר נמסר הרשיון

 מתן מתאים. רשיון־קבלן ללא בנייה ביגלל מיש, נגד תלונות כמה רשם־הקבלנים
חברותיו. של ליכולת״הביצוע והוכחה לגניש, ניכר הישג מהווה הבלתי״מוגבל הרשיון

 הזינוק גר. הוא שבה בהרצליה, כקבלן בבנייה דרכו את החל גניש אהרון
 עסקי- כמממן פוזיילוב, בן-ציון היהלומן עם התקשר כאשר היה שלו הראשון
 ואחר פוזיילוב, של במימון בתל־אביב, למ״ד באיזור בהצלחה בנה מיש שלו. הבנייה

 ברמת- הוותיקים בשיכון אחד כל דירות, 48 בני בתים שלושה של לפרוייקט עבר
 לפני פוזיילוב. על־ידי מומן זה פרוייקט גם רמת־גן. מעיריית שנרכשה קרקע על גן,

 ז״ל, שחומו ודויד מיזרחי בצלאל עם לשותפות להיכנס הסכים שנים כמה
 של מימון קשיי בגלל היסודות בשלב הופסקה שבנייתו ״מרס״, בית להשלמת

 זכות״ בעל והוא במיוחד, נוחים תנאים שקיבל אחרי לשותפות נכנס מיש מזרחי.
 דיסקונט״, ל״בנק הבניין מכירת סיום עם בג״ש. המשותפת, בחברה יחיד של חתימה
 גניש של חלקם לירות, מיליון 150כ־ בחברה נשארו לירות, מיליון 234 תמורת

 ״שיכון־ מחברת בעיקר בהרצליה, קרקע ברכישות הושקעו מיליון 50כ־ ומיזרחי.
 דיסקונט״. ״בנק של ״תפוז״ חיסכון בתוכנית הושקעו מיליון, 90 והיתר, עובדים״,

לירות. מיליון 140 על עולה כיום ההשקעה שווי
 דירות 500 של פרוייקט ממישרד״השיכון קיבלה ומיזרחי גניש של אחרת שותפות

 מיש מנסה עתה רבים. בחודשים לוח־הזמנים את משיגה במקום הבנייה ביבנה.
בירושלים. לעסקי־בנייה להיכנס לבדו

מציו. ״מעוזך
חירום תוכנית

כלכלית
 המדינה לחילוץ כלכלית, תוכנית״חירום

האח בגליון מוצגת הכלכלי, המשבר מן
 מיפלגת־העבו־ ביטאון ״מימון״, של רון
ו צבן יאיר בידי הוכנה התוכנית דה.

הצ כוללת והיא טייטלבאום, ראוי
מתוכנ שונה היא בכך מפורטות. עות
שה יעקובי גד של המלל יות זנ ומ

בי.
 צימ- הוא התוכנית של המרכזי היעד

 תוך הפרטית, הצריכה של סלקטיבי צום
 באמצ- מלווה המחירים, על חמור פיקוח

ה בעיקר. פיסקליים ממשיים, עי״ספיגה
ה מרחב את להקטין תנסה תוכנית
 הסכ- הניסוח השחור. ההון של מחייה
 האנטי״אינפלציונית הספיגה של מאטי
ה של רמת־החיים את להוריד מכוון
 שג- תוך 15״/״ עד 10סב־״/ העליון שליש

 של רמת־החיים את להקפיא תיים־שלוש,
 רמת- את ולהעלות האמצעי השליש
 אלה .10סבכ״״/ התחתון השליש של החיים
הכול הפרטית הצריכה להקטנת יגרמו

.8ס/0ב- במשק לת
 פיקוח הם התוכנית למימוש האמצעים

ב והרווחים המחירים על ומלא משולב
 רמת תיקבע מכן לאחר אחת. שנה משך

העל חיוני.. ושירות מוצר לכל סיבסוד
מ כתוצאה רק תופעלנה מחירים אות

לצמ יש הייבוא. של חריגה התייקרות
 שריוו- מוצרי-ייבוא, על מיכסי-מגן צם

 הפיקוח את להחזיר ויש גבוהה, חיותם
ה על לפקח כדי הבנקאית. הריבית על

פתי שתחייבנה תקנות לתקן יש רווחים
 חברות של ומאזנים חשבונות ספרי חת

 ועדי־ כולל ציבורית, לביקורת ומיפעלים
 לצימ- חוקיים צעדים לנקוט יש עובדים.

 בענפי־המיס־ פער״חתיווך של דרסטי צום
 להטיל יש לתיווך. תיקרה וקביעת חר

הדי שכר ועל הדירות מחירי על פיקוח
הקבלנים. ריווחי מתח זה ובכלל רה,

 הכנסה על במיסוי אפליה כל לבטל יש
רי כולל מהון, ההכנסות כל על מהון.
 בבורסה, ורווחי-הון הפרשי-הצמדה בית,
 מס״ההכנסה את מלא. מס־הכנסה יוטל

 אותם על ולהטילו 80ס/סל- להעלות יש
ה במחירי השנתית, שהכנסתם אנשים

 אותם לשנה. לירות מיליון על עולה יום,
 במשק הממוצע לשכר שווה שהכנסתם

ואו בלבד, 25,;/״ של בשיעור מס ישלמו
ה השכר מן שני־שליש שהכנסתם תם

 יש מס־הכנסה. 20״/״ רק ישלמו ממוצע
 ל־ במס־הכנסה 20״/״ של הנחה לתת

ל ,10״/" של דומה, והנחה עובדי־ייצור
 הכנסה לתיקרת עד וזאת העובדים, יתר
במשק. הממוצע השכר פעמיים של

 בשיעורים נטו, מס-הון להטיל יש
 שלוש במשך לשנה, 5״/״ עד מודרגים

 מחצי יותר שערכו הון ריכוז על שנים,
 דירה למעט היום, במחירי לירות מיליון

 יוטל מס־ההון למישפחק. אחת ומכונית
וכספים. תמונות כתכשיטים, רכוש על גם

 רכוש שהעלים מי כי בחוק לקבוע יש
 עליהם, ויתר כאילו ייראה הכנסה או

עבי תהווה העלמת־מס יופקע. והרכוש
ו בעונשי־מינימום הכרוכה פלילית, רה

 הגשת* חובת להטיל יש מהיר. בשיפוט
ו מהון הכנסות על מקוצר שנתי דו״ח
כולם. על רכוש

 כל כי ייקבע, הפיקוח את לייעל כדי
 חשבון־בנק בעל להיות יוכל מבוגר אדם

ל מרכז להקים יש בחירתו. לפי אחד,
ש המידע בכל שיטפל פיסקאלי, מידע
 על השונים הממשלה במישרדי נצבר

מאו חקירות מחלקת ולהקים נישומים,
מינהל-הכנסות-המדינה. של חדת

 פטור לתת יש החיסכון את לעודד כדי
חוד שכר של בשיעור לחיסכון מס מכל

ה סחירות לנפש. למישפחה ממוצע שי
 אחת רק תותר ומכירתן תבוטל, צמודים
 הצמודים על ממס פטור שנים. לשליש

 של העממי החיסכון במיסגרת רק יינתן
ישו היתר על לנפש. ממוצע חודשי שכר
 במשק הצמודים כל מלא. מס־הכנסה לם

 שם על רשומות חדשות, בתעודות יומרו
ל כולל הממשלה, הלוואות כל הבעלים.
מל בהצמדה תינתנה הפיתוח, תקציבי

 מטבע על הפיקוח את להחזיר יש אה.
 לתמורות-ייצוא מועדף שער לתת יש זר.

ו מוצרים ייבוא על זמני היטל ולקבוע
 חומרי-גלם. של ייבוא למעט שירותים,

 ל- נסיעות על גם יוטל הייבוא היטל
 שנים. לחמש אחת נסיעה למעט חו״ל,

מע״מ. יוטל זר מטבע רכישות על
 עובדים יתקבלו לא שנים שלוש במשך

לצמצ במטרה הציבורי, למנגנון חדשים
 הרווחה הוצאות ריאלית. 107ס־ב מו

 ההקצבות כל ריאלי. בשיעור רק יגדלו
 תוקפאנה הירוק לקו מעבר להתנחלויות

 תינתנה לא המדיני. גורלן לבירור עד
 יקטן הביטחון תקציב חדשות. הקצבות

ההיער שנים. שלוש במשך לשנה 5ב״״/״
 שנים חמש במשך תבוצע בדרום כות

ש ממלכתית רשות תוקם שלוש. תחת
 כדי הביטחונית, הפעילות כל את תרכז

התעש של למקור הפיכתה את למנוע
רות.

 יש הלאומית ההכנסה את לשנות כדי
 התשלומים כל אמצעים. בכמה לנקוט

ו שעות״נוספות פרמיות, כמו לשכירים,
פנ לצורך בהכנסה ייכללו רכב הוצאות

 לשכר צמוד יהיה שכר־המינימום סיה.
 תוס- ממנו. 60״/״ ויהיה במשק, הממוצע
 כל אוטומטית תשולם מלאה פת־יוקר

 ,30מ־״/ גדול בשיעור יעלה שהמדד פעם
 מהשכר כפול שעד בגובה משכורות על

תקו לשנה. אחת ייקבע השכר הממוצע.
 25 עד תוארך המשכנתאות החזר פת

 הלא-צמוד. החלק הגדלת תוך שנה,
 100מ״ הגדולות דירות בניית תיאסר

 ריקות. דירות על שנתי מס ויוטל מ״ר,
 במחיר תינתן לזכאים לדיור הקרקע

 לרכוש למדינה זכות-קדימה עם מסובסד,
 תיפסק למכירה. שיוצא פרטי, מיגרש כל

פרטית. לבעלות לאומית קרקע מכירת
 הבנקים. על ציבורי פיקוח להטיל יש

 אחרים, בעסקים להשקיע עליהם ייאסר
 ויצומ- להשקעה, בעלי״חברות להיות או
 ביטוח-רכב- ענף בבורסה. עיסוקם צם

ה יוגבר הלאומי. לביטוח יעבור חובה
המנה במועצות ביטוחי״חיים. על פיקוח

 יובטח וחברות־ביטוח בנקים של לים
לחוק. בהתאם ציבור, לנציגי מקום

הפסדי..פוודנשל
רמאות יגיעו

לירות מיליוני
 עם ״פרודנשל״, חברת-הביטוח הפסדי

 במאות יסתכמו בישראל, עסקיה חיסול
בישר פעלה ״פרודנשל״ לירות. מיליוני

 בנק קבוצת של סוכנות באמצעות אל
 על״ידי הבנק רכישת עם עם". ״קופת

 למיסג- החברה גם עברה לאומי״ ״בנק
 ״בנק של הביטוח חברות קבוצת רת

ה החברה ״איחוד״. קבוצת — לאומי״
 בפעילו- כבדים הפסדים סבלה אנגלית

 עסקיה את לחסל החליטה בישראל, תה
 להסדיר ״איחוד״ קבוצת את וייפתה

התשלו ועומדות. התלויות התביעות את
 במאות יסתכמו אלה תביעות בגין מים

 את תממן ו״פרודנשל״ לירות מיליוני
התשלומים. כל

ו מישראל, ״פרודנשל״ של יציאתה
ב יפגעו מכך כתוצאה הכבדים הפסדיה
 ל- הישראליות חברות-הביטוח מאמצי
 בלונדון. טובים ביטוחי־מישנה השגת

ל ישראליות לחברות קשה היום כבר
 לביטוחי- ראשונה בדרגה חברות השיג

בבי הגדולים ההפסדים בגלל מישנה,
 מבטחי- סובלים שמהם אלמנטרי, טוח

בלונדון. המישנה
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..כתר״ בהוצאת
ב גדול דפוס גם שלה ״כתר״, הוצאת
 תעשיות״ ״כלל מחטיבת עברה ירושלים,
 סחר״ ״כלל בראש סחר״. ״כלל לחטיבת

 את שהבריא שטיינגרט, משה עומד
 ״כלל״ קונצרן בית־שאן״. ״טכסטיל

ה מן ״כתר״ את יוציא הוא כי מקווה
נקלעה. שאליו החדש משבר
 הפסדים ״כלל״ צברה 1975 שנת עד

 של הדינמי הניהול לירות. מיליון 28 של
 והחברה רווחים נשא אוריאלי נחמן

 שנוהלו ממיבצעי־המו״לות היום עד חיה
 לפני מ״כתר״ פרש אוריאלי בתקופתו.

 החדש, המנכ״ל בתקופת שנה. כחצי
 לעסקים ״כתר״ חזרה כה!/ אליאב
 של תופעות ב גם לווה הדבר כושלים.
היתה ״כתר״ מערכת מזכירת נפוטיזם.

דב אהרון של אשתו דברת, דליה
 איתן, נוח ״כלל״. קונצרן מנכ״ל ריי
 ב״כלל״, ״כתר" על האחראי של גיסו

 של המכירות מנהל הוא שני, מאיר
 מנהלת היא חיה, אשתו, ההוצאה.

בריטניקה״. ״אנציקלופדיה חברת־הבת

ח למיגון חדשה תנו

גסוסיס לרכישת
 על- הוקמה להשקעות חדשה חברה

 יושב- לשעבר בן-ארי, מרדכי ידי
 על״, ״אל של מועצת״המנהלים ראש
ירוש עיריית מנכ״ל פיינשטיין, רוני
 הר- ורפי גלאט דויד עורך־הדין לים,
תמ החברה על". ״אל מנהל שהיה לב,

ש חברות, לאותן מטוסים רכישות מן
 תמורת חודשית שכירות לשלם תוכלנה
במטוסים. השימוש

השקיעה טל״1אי1
דולו מיליון 40

ה האמריקאית האלקטרוניקה חברת
בישר להקים החליטה ״אינטל״, גדולה

 40 של בהשקעה לרכיבים מיפעל אל
 המיפ־ ייצא התוכנית לפי דולר. מיליון

החב נציג לשנה. דולר מיליון 30ב־ על
פרומו. דב ד״ר הוא בישראל רה

 האמריקאית החברה היא ״אינטל״
 להשקעה הנכנסת הראשונה הגדולה

האחרונה. בתקופה בישראל כבדה

באמריקה ■שראריים
ל הביא היורדים של הגובר הזרם
ב ישראליים לאמנים הביקוש הגדלת
 להביא כדאי לראשונה אמריקה. יבשת

 בניו- לקליפורניה. גם ישראלים אמנים
ישרא אמרגנים כמה כבר פועלים יורק
 אמנים של בהופעות רק המטפלים לים,

 וקהל ישראלי־יורד קהל בפני ישראלים
 מישרדי- הם הבולטים יהודי־אמריקאי.

הזמ של בעלה טישמן, חיים של הם
 של ״ישרא־ארט״ אחרוני, חנה רת

הצמד את המייבאים בודינגר, נאווה
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בנידיורק פירסדמת מודעת
לערב דולר 15

 שתי יתן הצמד ואילנית. גאון יורם
 ארבע ועוד בניו״יורק בקרנגי־הול הופעות
 מונטריאול שיקגו, בלוס״אנג׳לס, הופעות

וטורונטו.
 יהודי קהל לפני המופיעים אמנים

הפסטי יותר. גדול בקהל זוכים מקומי
 ערים 62ב״ הופיע למשל, החסידי, בל

 הופעות של ניכר מיספר כולל שונות,
 ל- הוא הביקוש כלל בדרך בניו״יורק.

ל הגיע בישראל הצלחתם שדבר אמנים
בתפוצות. היהודים ידיעת

 להופעות ל״קרנגי-הול״, כרטיס מחיר
 דולר. 15.5ו״ 8.5 בין הוא גאון״אילנית,

 2800 (שבו ב״קרנגי-הול" הופעות שתי
 ישראלי. לאמן הצלחה מהוות מקומות)

 הופעות חמש עד קולט הניו״יורקי הקהל
 יכול אמן כל ;לשנה ישראלי אמן של

 טוב אמן להופעת בשנתיים. פעם להופיע
 בניו־ כרטיסים אלף 15כ״ למכור אפשר
בקליפורניה. 7,000 ועוד יורק

 7,000 היא אמן בהופעת ההשקעה
 8,000כ־ לערב, קרנגי״הול לשכירת דולר
לנסי דולר 2,000כ־ ועוד לפירסום דולר
 לניו- מחוץ ההופעות את ואיכסון. עות

 לאמרג- למכור המפיקים מעדיפים יורק
אמרג קבוע. סכום תמורת מקומיים נים
 חיים שבה עיר בכל מצויים כאלה נים

ישראלים.

 סר ״ג ״011..׳ 0131
וסחו״ למיגון ר״נוק
שחב החליטה המזרחי״ ״בנק הנהלת

 את תרכוש לא הבנק של ההשקעות רת
 לירות. מיליון 7כ־ לבנק החייב הדפוס,
ה לידי ולחבראה לניהול יימסר הדפוס

 ״בנק הקים שאותו וסחר, למימון בנק
 ריגר-אבר- יוסי קבוצת עם המזרחי״

ה הבנק פישמן. פילץ-אליעזר הם
 מרצ׳אנט בתחומי בעיקר יעסוק חדש
• בנק.
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