
ת לחמ י מ
 ז!שש־נש ראליבות ■שיאדים מאות

קודו נמונסיה
 מישחקי ייערכו שם קרלו, למונטה הקרובים בימים ייצאו ישראלים מאות

 וימבלדון למישחקי מקבילה נחשבת זו אליפות בשש־בש. היוקרתית העולמית האליפות
שחקים חלק שיטלו הישראלים בין בטניס. ה, עזרא יהיו במי נ סו  בין המדורג טי

ה3ו בעולם, הטובים ף רכ דו ם חודש לפני שזכתה מלונדון, חסי מקו  הראשון ב
שחקים ת בז׳נבה. במי שחקים יחזו ישראלים מאו ת המנצחים. על ויהמרו במי  האליפו

ביולי. 7ב״ תחל
לירות אלף 50 הוא מוריס״, ״פיליפ חברת על־ידי הניתן הראשון, הפרס

אמריקה כאליפות דיוק ג׳ו עד (משמאל) פסים כהולצת לאו רוג׳ר
למתמטיקה פרופסור

ם אולם אנגליות, ם, עוד לו מתווספי  להשתתפות מצפים ערכו. את המכפילים סכומי
ר האיראני :בעולם הטובים השחקנים חמישה א מ ס, קו פ ק א ט  האמריקאי מו

ה פרופסור (לשעבר מאגריל פול ק טי מ ת מ  האמריקאי פרינסטון), באוניברסיטת ל
ק, ג׳ו הבריטי גובל, טוני או, רוג׳ר וכן בהרווארד, למינהל־עסקים מרצה רוו  ל

קורנוואל. אוניברסיטת בוגר

מזהירכוזבות הודעות

 — בישראל מתנהלת אכזרית מילחמה
״קנ חברת בעלי בג׳ינס. ג׳ינס מילחמת

 את בישראל ומייצרים המייבאים די״,
 הידועים האנגלית, משין״ ״ג׳ין מוצרי

 האנגלית מהחברה קיבלו .?,1X5. בשם
המתח בגרמניה. ההפצה זכויות את גם
 ״סיגל", האופנה חברת שלהם, הגדול רה

?. המיסחרי בשם ג׳ינסים המוכרת .\£ .8 
 אופנת יצרני — מנופקטשורס פיישן (סיגל

 של הזכויות את לרכוש מנסת סיגל),
 מיל־ ולהשיב האמריקאיים ״סטין״ מוצרי
השערה. חמה

מי, ייכי החליט כאשר החל הכל מ  ע
אחיה ״סיגל״ אופנת בעל  הזמרת של ו

ה  של סוכנה להיות עמרני, חדוו
.0 .8?  בהצלחה ומכר יצר ייכי בישראל. .

 הוא ״סיגל״. של המיסחרי בשם ג׳ינסים
בתחי רק כשהיו .?1X5. למוצרי שם־לב

 ופנה ללונדון טס הוא בלונדון. דרכם לת
ס, ודני אמנון חבריו, לשני  שהיו מ
 פעילים הם ועתה האופנה בעסקי בעבר

ל מסר לדבריו בלונדון. אחרים בעסקים
ם מס אמנון  לרכוש וביקשו כסף סכו
 .?17.8. של הסוכנות את וכן דוגמות 1000

אמ התקשר ימים כמה כעבור בישראל.
קים החברה ראשי כי ואמר, נון  עתה עסו

 בנושא. יטפל שיתפנו יברגע בספירת״מלאי
 שבועיים שכעבור עד רגוע, היה ייכי

 בשיווק כבר הוחל שבישראל לו התברר
 שהחברה ומצא, בדק הוא .?.1X8.מוצרי

 ישר- לשני הזכויות את מסרה האנגלית
ח. ואלברט מס דני אלים, לי מ ל  א

זה. לצורך ״קנדי״ בשם חברה שהקימו
ושותף עובד בעבר היה אלמליח אלברט

למה..ארעד

סיו? להנ
 עולה וחזרה לאתונה מתל־אביב טיסה

 הטיסה משן קבוצתי. בכרטיס דולר 236
 הטיסה עלות שעות. 3.5 :ושוב הלוך

לשעה• דולר 93 :לנוסע
 עולה וחזרה לפאריס מלונדון טיסה

 :ושוב הלוך הטיסה משך דולר. 170
 דולר 121 לנוסע: הטיסה עלות שעה. 1.4

לשעה.
עו וחזרה לניו-יורק מתל-אביב טיסה

קס במחירי דולר 917 לה  ״אל של אפ
 שעות. 22 :ושוב הלוך הטיסה משך על״.
לשעה. דולר 41.68 : לנוסע הטיסה עלות

ה  טיסות על מקבלת על״ ״אל :מסקנ
ם מחצית את לניו־יורק  שמקבלות הסכו

ת וחברות על״ ״אל ת אחרו ל בטיסו
 הסיבה, זוהי אירופה• בתוך או אירופה
ב גם מסכים א , ז ס י  ״אולימ- מנכ״ל ק

 הרבה מפסידה שחברתו בישראל, פיק״
ת על ת ומרוויחה לניו־יורק הטיסו  בטיסו

 את קיצצה ״אולימפיק״ פנים־אירופיות.
 וכפיצוי למינמום, עד לניו־יורק הטיסות

 טיסות מקבלת היא אלה הפסדים על
 אחרות ובחברות ב״אולימפיק״ יוון. בתוך

 הן האטלנטי לאוקיינוס מעבר הטיסות
ת מכלל קטן חלק  ב״אל החברה. טיסו
ת תופסות על״  שני־שליש אלה טיסו

ת. מכלל ה הטיסו מסקנ  ש״אל ככל :ה
 וחזרה, לניו־יורק נוסעים יותר תטיס על״

 המיספרים. קובעים כן יותר. תפסיד כן
 או ההפסדים את להקטין היחידה הדרך

 את למינימום עד להקטין :לצמצמם
ת מיספר ל רק לטוס לניו־יורק, הטיסו
ם או אירופה ת ניתן שבהט בקווי ח  לק

 כי ברור טיסה. לשעת דולר 90מ־ יותר
 על״ ״אל ממדי את להקטין יש כך לשם

ם הן — בשני־שליש סי מטו  בעובדים והן ב
ה את למנוע יהיה ניתן לא אחרת —

הפסדים.
 מחיר על המונופול היה רבות שנים
והחב על״ ״אל בידי לניו-יורק הטיסה

 גבוהים, מחירים גבו והן הזרות, רות
 המנופח המנגנון למרות ריווחיים שהיו

 טיסות למנוע ניתן לא עתה על״. ״אל של
אלא ברירה, על״ ל״אל ואין מוזלות

9
_____________________

 ללונדון. שעקר עד עמרני, ייכי של
 טס סודר, כיצד לייכי נודע כאשר

ת כמה וקנה ללונדון  של דגמים מאו
.1X5,?. ה- בשם כדוגמתם לייצר והחל 

?.17• מיסחרי  ניטשה עזה מילחמה .5.
 נאלצו בה לעמוד וכדי הפירמות, שתי בין

להכ מס ודני אלמליח (״פפה") אלברט
 למעשה, בו השולט לעסק, מממן ניס

 החלו במקביל בכרמיאל. מתפרה ולהקים
 ברשת בעזה שיוצרו במבוק רהיטי למכור
הס הרשת דל־ורה״. ״קסה בשם חנויות
ם עמרני וייכי תבכה  בסכום לרכשה הסכי

 שהשניים בתנאי לירות, אלף 350כ־ של
 שבועות כמה מתחרה. עסק יפעילו לא

ח כי לייכי נודע הרכישה אחרי  אלמלי
 בתל״אביב ירמיהו ברחוב חנות שכרו ומס

 בעזה. במבוק רהיטי יצרני עם והתקשרו
 בכושרם שנודעו מידידיו, לכמה פנה ייכי

ת שהבהילה עובדה הפיסי,  השניים. א
ת נסוגו הם מ ב המתחרה, העסק מהק

 ירמיהו שברחוב בחנות להסכם• ניגוד
משין״. ״ג׳ין של סניף פתחו

ם. לא ייכי של צרותיו נתיב  הסתיי
 נוהלה המדינה, בכיכר דל-ורה״, ״קסה
ה אחד, על״ידי  לשעבר. נגר עמר, מיכ
 התגלה אחד שיום עד מעט, הרוויח העסק
 נוסף חשבון פתח עמר מיכה כי לייכי

חוד כמה תוך בו הפקיד העסק, שם על
ת שים ת של המחאו חו  וחצי במיליון לקו

 ניתוח״לב לאחר היה שעמר כיוון לירות.
 באמצעות לשכנעו היה ניתן לא פתוח,

הוסכם המשכנעים הת עתה בורר. על ו
 ל- השערה מילחמה להשיב ייכי פנה

ת רוכשי  לחברו, פנה הוא .?.17.5. סוכנו
 חברת מחצית בעל שהיה גאז, פול

 שנתגלתה אלא ״ססון״. הידועה הג׳ינסים
 משותפו נפרד גאז פול כי הסתבר :צרה

ס רי ן. מו סו  לייצר המשיך הראשון ס
 ססון". ״מוריס בשם השני ״ססון״, בשם

 20ב״ פיצויים תביעות תלויים השניים בין
 וידאל הספר פנה במקביל דולר. מיליון
ן סו  על שיאסור כדי לבית־המישפט, ס

 מוריס ססון• בשם השימוש את גאז פול
 זה כי זה, בשם לייצר היה רשאי ססון
 ל- גאז עתה פנה לו בצר הטבעי. שמו

 דולר. מיליון חצי תמורת בשמו להשתמש
 בשם ודרוט״אפריקאי רבים, אלה עוד

ן רונלד סי  בשמו ולמכור לייצר החל ס
 בשאלה עתה מתלבט ייכי דומים. מוצרים

ם ססון איזה עם חתו חוזה. על י

ת את לחלוטין, כמעט להפסיק,  הטיסו
 ככל יותר להפסיד או לארצות״הברית

יותר. שתטוס
יעי חברה נחשבת אינה ״אולימפיק״

 היא על״ ״אל לעומת אבל ביותר, לה
 מטוסי־סילון, 40 לחברה לדוגמה. חברה

חד ״איירבאס" מטוסי שיבעה ובכללם
 פחות מעסיקה הבינלאומית החברה שים.

ל עובד 200 :כלומר עובדים, 8000מ־
 5000כ־ כיום מעסיקה על״ ״אל מטוס.

 10 קצר זמן בעוד יהיו ובבעלותה עובדים
דהיי עתה). נמכרים (שניים מטוסי-סילון

 עובדים 500 על״ ב״אל יוותרו עדיין נו,
טוס כל על !מ

 למטוסי לעבור התעקשה לא על״ ״אל
 מאשר דלק פחות הצורכים ״איירבאס״,

 .40$ של בשיעור החברה של 707 מטוסי
 מישרד־ צמרת או על״ ״אל היו אילו

 חברות״ מנהלי לעצות נענים התחבורה
ס, זאב אומר בישראל, הזרות התעופה  קי

 אולם הרגליים. על להעמידה אפשר היה
 ראשי של הפניות כלל נענו לא כה עד

ם פורום־החברות״הזרות פגישות. לקיי
ת על״ ״אל מחזיקה כיום  2500 לפחו
 פעמים תשע טסה היא מיותרים• עובדים
ם עם לניו״יורק, בשבוע סי  המכילים מטו

ת, 460  דולר 50 ריאלית מפסידה מקומו
 דולר אלף 20 לפחות, או, נוסע, לכל

למטוס. לשבוע דולר אלף 180 או לטיסה,
 עליה להרוויח, על״ ״אל רוצה אם
 בשבוע, מפעם יותר לא לניו״יורק לטוס
ם ישראל, מממשלת סובסידיה לקבל  א

ת למכור טיסות, יותר רוצה זו  מרבית א
 ולטיסות לאיירבאס לעבור ,747ה־ מטוסי

תה זאת, תעשה אם ולאיזור. לאירופה
 של בגודל לחברת־תעופה על״ ״אל פוך

 לא אך קניה״, ״אייר או לינגוס״ ״אייר
בסיטונות. הפסדים תייצר

 מינהל ענד
המדינה הכנסות

הג על מינהל־הכנסות־המדינה, הודעות
 מלווייתני־פשע, מס לגביית מאמציו ברת

 כיום יודעי״דבר. אצל גיחוך רק עוררה
ם אין  של הפשיטות מיבצעי בכל עוסקי
ם איש, 40מ־ יותר ההכנסה מס  החסרי

 מח־ ראשי של דרישות אלמנטרי. ציוד
ת ה של לקת-החקירו הכנס ה אל לציוד מס־

 ממשלה ממשרדי איש 15 ולהעברת מנטרי
ת, אחרים  לאפשר כדי למחלקת״החקירו
היום. עד נענו לא בלווייתני-מס, טיפול

ה ראשי ההכנס סבורים, לשעבר מס-
כוז להצהרות במקביל מקפיד׳ האוצר כי

 מאנשי מחיר בכל למנוע לעיתונות, בות
 ולגבות תפקידם את לבצע מס־ההכנסה

 המפלגה של המצביעים משכבות מסים
ולע״ם. הליברלית

 חוס סנה ..הרווחי
 □ננס ״חסונו״
וסחו״ למימון

ת רכש המזרחי״ ״בנק ה א  של חלק
 — וסחר״ למימון ב״בנק ״לוקרנו״ קבוצת

 80ב־* עתה ויחזיק — אחוזים 30כ-
 מן יצאה ״לוקרנו״ קבוצת הבנק. ממניות

ה להתרכז שתוכל מנת על הבנק, ק חל  ב
 רכשה שאותו אמריקה״, יונייטד ב״בנק

ם עם ס ס ק  שייכת ״לוקרנו״ משיקגו. ז
ף פילץ, כאברהם ס ואלי ריגר יו

 המזרחי״ ״בנק בכוונת פישמן. עזר
 לגוף וסחר" למימון ״הבנק את להפוך

דבר. לכל בנק מרצ׳אנט בעסקי שיעסוק

מהרס

 הביטוח עסקי עתיד על קודרת דעה
עקוב הד״ר השמיע בישראל און, י  הר

טס״. חברת מנכ״ל די  גם לדבריו, ״סקו
ת לפתור שנועדה ועדת־גבאי,  בעיית א

אינ בתקופת החברות של ההון שחיקת
סביר. פתרון הציעה לא פלציה,

 חברות־הבי- מאזני הראוו ד״ר לדעת
חמו שחיקה על מצביעים שפורסמו טוח

 הקטינו החברות העצמי. ההון של רה
ם. בעשרות ריאלית הונן את  דבר אחוזי
ת מסכן זה מן עצם א  החברות, של קיו

 מבטחי- של סירובם גובר במקביל כאשר
ם לעשות בחו״ל טובים מישנה חי טו  בי

ם בגלל בישראל, ב הגוברים ההפסדי
ת כדוגמה הביא הראון ד״ר ביטוח.  לתלו

ת בחו״ל, במבטחי-מישנה ישראל של  א
טוח 98* בתי־הזיקוק. פרוייקט נמ מהבי

 ישראל אין בחו״ל. חברות בידי צאים
ם יכולה ם להרי חי טו כזה. גודל בסדר בי

ה של הנוכחי המיבנה הראון, לדעת
ת, ההון הוצאת מעודד מיסוי  מהחברו
 מתבצעת העסק הפעלת דיווידנד. בצורת

ת באמצעות  לריבית וההוצאה הלוואו
 גורר הדבר מס־הכנסה. על-ידי מוכרת

ת העצמי ההון של הקטנה  — במהירו
שלה ועדת״גבאי על לאפס. עד ל והממ

ם את שנות קי חו תש לא שחברות כך׳ ה
ס למנה האינפ גובה עד רווחים על מ
ם לציה׳  החברה הון את יגדיל הרווח א

מס החוצה. יוצא ולא והקרנות  יוטל ה
האינפלציה. לשיעור שמעל רווח על רק

 עם לפעולה מעבר של הנוכחי, התהליך
ת מייקר זר, הון החב של ההוצאות א

ת מצדן המייקרות רות,  תעריפי־הביטוח א
ם לצרכן.  הד״ר של הצעתו תתקבל א
ם הכנסות המדינה תפסיד הראון סי מ  מ
 לירות, מיליארד שמונה של גודל בסדר
 למדינה, החיוני הביטוח, משק אולם

יבריא.


