
ראשונה תביעה
ל מס י ע ח ו ו ה ר ס ר ו ב

 מעלזקי״בורסה שהרוויח עובד נגד תביעה הגישה תל־אביב מחוז פרקליטות
 שילטונות נהגו כה עד אלה. רווחים על מלא מס״הכנסה בתשלום לחייבו ודורשת

 חיה לא בעל־הרווחים אם מעיסקי־בורסה, במס־רווחים לחייב שלא מס״ההבנסה
 ראשונה־במעלה, תקדימית חשיבות יש לתביעה בניירות־ערך. מיטחר שעיסוקו אדם
עיסקי״הבורסה. כל על מס להטלת להביא יכולה היא תצליח היא ואם

בבורסה. פעולות 43ב־ בערך לירות אלף 400 של רווח״הון שצבר בשכיר מדובר
 נחשב שהוא הרי בשנה, פעולות 40מ־ יותר שעשה מכיוון כי טען השומה פקיד

 נגדו והוגשה סירב, העובד אלה. רווחים על מלא מס לשלם ועליו בניירות״ערך, כסוחר
 כיום נאמן, יעקוב של מישרד״הפרקליטים את שכר העובד בבית־חמישפט. תביעה
לייצגו. כדי האוצר, מנכ״ל

 במפורש מחייב החוק היום. עד ברור אינו בבורסה רווחים על המיסוי נושא
 העיקרית. הכנסתו היא בניירות־ערך טמיסחר שהכנסתו ממי מלא מס גביית

 מהכנסתו גדולה בניירות־ערך ממיסחר ההכנסה אם היא עיקרי עיסוק של האבחנה
 הטילו ולא החוק, מלשון להתעלם פקידי־השומה נהגו כה עד האחרת. המוצהרת

 ממיקצועם הכנסתם על אחוזים במאות עלו בבורסה שריווחיהם פרטיים אלפי על מס
 הכינו שאנשיו מפני שיקוני, אליעזר מס־ההכנסה, נציב פוטר בשעתו המוצהר.

 נימק ארליך, שימחה דאז, שר״האוצר ריווחי־בורסה. לגבי החוק לקיום הצעה
התמוטטות. מפני הבורסה על להגן בצורך הפיטורין את

 פקידי־ של פרטיזניות ליוזמות מיקרים בכמה הביאה החוק של אי״הבהירות
 מחברות־הביטוח אחת מנהל את בתל־אביב פקיד־שומה חייב למשל, כך, שומה.

 מפני בניירות־ערך כסוחר והגדירו בבורסה, רווחיו על מלא מס לשלם הגדולות
 המס, את לשלם מסכים המנהל חברת־הביטוח. בניהול מאשר בבורסה יותר שהרוויח

 לסחור שיוכל כדי ניירות־ערך, כסוחר הגדרתו להסרת הביא משא״ומתן אחרי אולם
מס״הכנסה. לשלם בלי בחו״ל בניירות״ערך

 יגרמו שמא מס־הכנסה, אנשי בין חששות לעורר התחילה הוגשה שכבר התביעה
 שהוגשה מאחר סירב. הוא אולם פשרה, לנתבע הציעו ותם לא-משוערות, לתוצאות

 הוראת כי ראיות הנתבע יביא ובמהלכו המישפט, להפסקת דרך אין התביעה, כבר
לזכותו. יש ולכן למעשה, מקויימת, אינה החוק

ביקש אולמרט
שהיית להתיר
שראל לוסקי בי
 שיצא אולמרט, אהוד חבר״הכנסת

 כניסתו התרת נגד למאבק אלה בימים
 לפני חתם לישראל, לנשקי מאיר של

ו סטודנטים של עצומה על שנים כמה
 בורג יוטף לשר״הפנים שקראה מרצים,
ב לנסקי מאיר של שהייתו את להתיר
לנסקי של עורך־דינו מזכיר זאת ישראל.

לנסקי תייר
בישראל חודש

 לח״כ במיכתב שפטל, יורם בישראל,
■אלה בימים שנשלח אולמרט

ומ אירגן בשעתו כי במיכתב מזכיר הוא
 1200 ע״י החתומה עצומה, לשר־הפנים סר

 הקוראת למישפטים, ומרצים סטודנטים
ה בין בישראל. להישאר ללנסקי להתיר

 אהוד גם היה זו עצומה על חותמים
הפרלמנטרי המזכיר אז שהיה אולמרט,

 בין תביעות
חוגי לששון גניש

 הגיש מיש שלום אהרון הקבלן
המ על תביעה גתל-אביב להוצאה־בפועל

 הן שחזרו. לירות מיליון 3.5 בסך חאות
 ששון איש־העסקים על-ידי נמשכו
חוגי.
 למרות כה, על נודע לא חוגי של שמו
 הוא בישראל. מעתירי״הממון אחד היותו

 ארצה והביא מעיראק שנה 20 לפני עלה
 שולט הוא שטרלינג. לירות מיליון כשני

 רבות השקעות ולו עולי-עיראק", ב״קופת
 בעיסקי־ השקיע חוגי ובמימון. בנכסים

 גניש כאשר גניש. אהרון עם רבים בנייה
נכ מרס״, ״בית פרוייקט להקמת נכנס

ש החברה כשותף. חוגי ששון עימו נס
 ״שב״ג״, בשם הבנייה, לצורך הוקמה

 מיז- בצלאל חוגי, ששון שמות על היא
 הכל חשבו כה עד מיש. ואהרון רחי

 שם על היא החברה בשם ה״ש״ כי
שולמן. המנוח
 ומיתר ב״שב״ג״, מהשותפות יצא חוגי

 בחס״ כשנח. לפני מיש, עם שותפויותיו
 מיג- כטה ממיש חוגי קיבל דם־הפרידה

בהמ הפרשים ושילם בהרצליה, רשים
עתה. שחזרו חאות

 קיים כי כך, על בתגובה אמר חוגי
 שאינם נושאים על גניש לבין בינו סיכסוך
 יוסף עורך־דינו, מרס״. .ל״בית קשורים

הללו. הנושאים בכל מטפל שגב,
 את דיסקונט״ ״בנק מסר אלה בימים
 זכריה לקבלן מרס״ ״בית השלמת
 ניגשה לא ״שב״ג״ חברת מחיפה. דרוקר
הבניין. השלמת על למיכרז

 שמואל של החופשי המרכז סיעת של
 אורי ח״כ עמד ההם בימים תמיר.
לגירו הפרלמנטרי המאבק בראש אבנרי

לנסקי. של שו
 אולמרט כי מוסיף שפטל עורך־הדיו

 תמיר, שמואל עם פגישה ללנסקי אירגן
 הבטיח זו ובפגישה חבר־כנסת, אז שהיה
מיש לנסקי של גירושו נגד לפעול תמיר
ראל.

ספטמבר. בתחילת ארצה יבוא לנסקי

קתה ..לוקחו״
בשיקגו בנק
 משתתפת הישראלית ״לוקרנו״ חברת

 בשיקגו. בנק ברכישת זקס סם עם
 פילץ, לאברהם שייכת ״לוקרנו״

 היא פישמן. ואליעזר ריגר יוסף
 מניות מחצית ״שופרסל״, עם יחד רכשה,

נכסים וגם ואספקה״, לקירור ״החברה

זקס בנקאי
נפט חיפוש

 ממניות ברבע גם מחזיקה היא רבים.
 ״בנק בידי שרובו וסחר״, למימון ״הבנק

המיזרחי״.
 אמריקה ״יונייטד נקרא בשיקגו הבנק

ממניו 20״/״ בבורסה. רשום והוא בנק״,
 וסם ״לוקרנו״ הציבור. בידי הם תיו

 בסכום המניות יתר את לרכוש הציעו זקס
 יחזיק זקס סם דולר. מיליון שלושה של

.30ס/סב״ ו״לוקרנו״ הבנק מניות במחצית
 נשיו- ״אקסצ׳יינג בעל בעבר היה זקס

 אחרי שנמכר שיקגו״, אוף בנק נאל
מאר יהודי (בנקאי גרייבר דויד פרשת

ה את פשטו־ ושעסקיו שנעלם גנטינה,
רגל).

מש זקס עם יחד ״לוקרנו״ קבוצת
 קידוחי- של זכויות ברכישת גם תתפת

בטכסס. נפט

אינה הדלק צריכת

 בעיקר מושפעת בישראל צריכת־הדלק
 בעל־הרכב, של הפנויה ההכנסה על־ידי

 של מחקר קובע — מחיריו על־ידי ולא
ם על־ידי שהוכן ישראל״, ״בנק חו  כ
בישראל. לבנזין הביקוש על לב,

 הביקוש ״גמישות כי מוכיח המחקר
ב גדולה להכנסה ביחס לדלק-מכוניות

 למחירים." ביחס מהגמישות ניכר שיעור
 צריכת- את להקטין רוצים שאם מכאן

 הפנויה, ההכנסה את להקטין יש הדלק,
מחירי־הדלק. את להעלות ולא

 בהכנסה אחד אחנז של גידול כל על
 ב- אחוזים 4.3 של גידול דרוש הפנויה

 לא הדלק שצריכת כדי מחירי־הדלק,
תגדל.
 מושפע חדשות למכוניות הביקוש גם
 ממחירי מאשר הפנויה מההכנסה יותר

המכוניות.

גובות ספריות
בלתי־חוקי תשלום

 עליהן אוסר חוק-הסיפריות-הציבוריות
ה הספרים. מקוראי דמי־שימוש לגבות

 פעולות את תממן המדינה כי קובע חוק
ש מכיוון קבועים. במענקים הסיפריות

 אלה מענקים משלמת אינה המדינה
 רשויות, כמה החליטו מספקת, במידה

 דמי־שימוש לגבות ורמת-גן, תל״אביב כמו
לחוק. בניגוד

מנהל ורד
עם משאזמתן

לישראל ״החברה
רכישת על

ב״צים־ הלקה
 מנהל (רוזנפלד) ירד צבי איל־הספנות

ליש ״החברה עם מתקדם משא־ומתן
 מקצתו או כולו חלקה רכישת על ראל"

 מחצית לישראל״ ל״חברה ״צים״. בחברת
 לני־ להיכנס מעוניין ורד ״צים״. מניות

 בניהולו כי וטוען ״צים״, של מעשי הול
לשנה. דולר מיליון 50 החברה תרוויח
 ״צים״, של מאזני ניתוח עתה מכין ורד

 ב־ הפסידה החברה כי יוכיח הוא שבו
 והיא לירות, מיליארד האחרונה שנה

 תוך בשיערוכים, אלה הפסדים מסווה
בשערי־הלירה. מישחק
 בעיסקי־ספנות באנטוורפן פעיל ורד

 או- 30 כיום יש בבעלותו שנה. 30 מזה
 עוד מפעיל הוא חדישות. 12 מהן ניות,

ב נבנו החדישות האוניות אוניות. 10
 דולר מיליון 50 במחיר בבלגיה מספנות

 משמשות והן על״ידו, תוכננו הן אחת. כל
 יחד. גם ומכולות צובר מיטען להובלת

 1979 בשנת שלו עסקי־הספנות דיווחי
 לפני פחת, (לאחר דולר מיליון 14 היו

מס).

ש די רו וקצירי גו
פרדו נ

 שמואל של ״גמא״ חברת שותפות
אלי גונן (״גורודיש״) חב עם קצירי ו

פורקה. ״ניר״ רת
 וגונן קצירי מניות את קיבלה ״ניר״
 את כתמורה לקצירי ומסרה ב״גמא״,

 מתכת" תעשיות ״חמר במיפעל חלקה
 טען העיסקה ביצוע אחרי בגיבעתיים.

ש ביפוי-כוח השתמש קצירי כי גורודיש

גונן שותף
? יפוי־כח

 חיתה לא וכי אחרות, למטרות לו נתן
ב- המניות על בשמו לוותר הרשות לו

״גמא״.
 לעיסקי-ייצוא בשעתו הוקמה ״גמא״

 עוסקת עתה אחר. ביטחוני וציוד נשק של
כיבוי-אש. ציוד בייצוא רק ״גמא״
 התחייב ב״גמא״ השותפות פירוק בעת
 לירות, אלף 525 ל״ניר" לשלם קצירי
 בחו״ל מפרעות קיבל כי שהתברר אתרי

 הוא לחברה. העבירם ולא מלקוחות,
 עוד חייב ונשאר הכסף מן חלק החזיר
 להו־ תביעה הוגשה שעליהם דולר, 5000

נגדו. צאה־לפועל
 מוצלח, היה לא ״המר" מיפעל ניהול
 חברת לבעלות המיפעל עבר אלה ובימים

 וקובי ים־שחור מנחם של ״קובים״
אבן־עזרא.

47.


