
סגור הורה הורביץ ל
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עור״ ״בגד מיפעל בעלי נגד והמכס מס־ההכנסה המישטרה, של תיקי״החקירה

הורביץ. ייגאל האוצר, שר הוראת פי על נגנזו
הסתבר, המיפעל בעלי נגד ומס״ההכנסה המכס המישטרה, של משותפת בחקירה

 לבעלים. השייכות שונות חברות באמצעות בחו״ל, חומרי־גלם קונים היו הם כי
 והלכו בישראל, במיפעל כהוצאה שנרשמו עור", מ״בגד דמי־תיווך קיבלו אלה חברות

 שמכר בארגנטינה, מתחרה מיפעל בעל־המיפעל הקים כן הבעלים. של הפרטי לכיס
הפסדים. לה וגרם עור״, ״בגד מאשר יותר בזול תוצרתו את

כבדים, מהפסדים סובל הוא כי שנה, כחצי לפני לשילטונות, מסר ״בגד־עור״
 של מיוחד סיוע דרש עור״ ״בגד בארגנטינה. המיפעל של תחרות בשל היתר בין
 הורביץ, לשר החקירה מימצאי נמסרו כאשר לפעול. שימשיך כדי לירות מיליון 40כ״

 בהרחקתם הסתפק השר המיפעל. מן הבעלים ייצאו לא אם הסיוע, אי״מתן על הורה
לפרקליטות. התיקים את מסר ולא פעיל, מניהול

 נגד צו־מניעה
׳הרצויה מישסות

 נבו, יוסף הרצליה, עיריית ראש
 בגיב- המתנהל העסק לסגירת צו הוציא

 שיעורי״שחייה, ובו בהרצליה, עת־האהבה
מוסיקה. עם קלה ומיסעדה קפה

 שכנים. של תלונות אחרי הוצא הצו
 מישט־ מפקד כתב הצו תאריך לפני יום
האמ העסק, לבעל מיכתב הרצליה רת

 כי קבע׳ ובו הוארד, דיוויד ריקאי
 יושביו על הבית את גם לסגור צו הוצא

הבית. את לפנות עליהם וכי בתוכם,
 שפטל, יורם לעורך־הדין פנה הוארד

 צו־ הצהריים אחר שישי ביום שהשיג
 מישט־ נגד התורן השופט בבית מניעה

 ראש מהוראת שחרגה על הרצליה, רת
העירייה.

ל״קלר־ן ביקוש
נחדל מסל־ טבריה

ה ויהודים, ישראלים קנו לאחרונה
 ב־ דירה באמריקה, דרך־קבע מתגוררים

 :פשוטה הסיבה הוטל״. קלאב ״טבריה
אל כשלושת עולה הישראלי במלון דירה

 באותה מקביל במלון דירה דולר. פי
 הרכישה לפחות. ארבעה פי עולה רשת

 זכויות״שימוש אותן את מקנה בישראל
 במלון רכישה כמו הבינלאומית ברשת

 דירות לרכישת הנהירה מכאן באמריקה.
הישראלי. במלון

 לעצמו קונה זה במלון דירה הרוכש
 שבוע במשך תשלום, ללא להשתמש, זכות

 בכל או בטבריה במלון בדירה בשנה,
ברחבי״העולם. הרשת ממלונות אחד

ביושם מציעים

מנגנון
המיס■□

ל את דג ה
 ירדה השנה של הראשונה במחצית

 וסימנים אחוזים, 10ב־ המיסים גביית
 עלד זו מגמה כי כך על מצביעים שונים

 זוס־ צבי ד״ר אמר כך — להימשך לה
 בכנס ישראל", ״בנק לנגיד המישנה מן,

בתל־אביב. ציבורי
 העלתה במס-ההכנסה שנעשתה בדיקה

ה להגיש שנדרשו מהנישומים, 40,)(' כי
 לדרישה. נענו לא הצהרות־הון, שנה
 להגיש שנדרשו נישומים אלף 110 מבין

תוצ אלף• 66 רק אותן הגישו הצהרות,
 לחוק הצפוי הכישלון על מראה זו אה

 הצהרות- של כללית הצהרה המחייב
 יכולים שילטונות־המס אין כיום הון.

ל כך, הסרבנים. נגד צעדים בכל לנקוט
הצה להגיש שסירבו אלף 44 מבין משל׳
 מחלקת־ לטיפול הועברו השנה, רות

.1900 רק החקירות
 כוח-אדם מחוסר משותק המיסים מנגנון
 40 רק למעשה מפעילה החקירות מחלקת

 הם שמעשיה כך מיבצעיה, בכל איש
 תיכנון מאשר פגע-וברוח בבחינות יותר

וביצוע.
 לא הבעייה כי סבורים, מומחי-מס

האמריק לשיטת-המס מעבר בלי תיפתר
יסו ובדיקה כללית חובת־דיווח של אית
שנה. כל הנישומים עשירית של דית

נוסעים מדוע
הרבה

ל פירסם האמריקאי איגוד״הצרכנים
 החדשות המכוניות על■ מחקר אחרונה

 כמה על ממליץ האיגוד .1980 בשנת
מבחי לרכישה, ביותר ככדאיות מכוניות

ומחירן. איכותן נת
 אאודי : הקטנות המומלצות המכוניות

 אקורד, הונדה שאבט, שברולט ,4000
טויוטה ,626 מאזדה ג׳י־אל־סי, מאזדה

סקיילרק ביויק

קורו טויוטה קורולה, טויוטה סליקה,
 רא־ פולקסואגן דאשר, פולקסואגן נה,

שירוקו. פולקסואגן ביט,
 ,5000 ,אאודי :הבינוניות המומלצות

 ביואיק ריגאל, ביואיק סנטורי׳ ביואיק
ברולט סטיישן, שברוכט סקיילארק, /̂

אל-טי-די פורד

 דאטסון קרלו, מונטה שברולט מאליבו,
 קאט- אולדסמוביל די, 300 מרצדס ,810
 אולדסמוביל סופרים, קאטלס סלון, לס

 גראנד פונטיאק דיזל, 504 פיז׳ו אומגה,
 פונטיאק מאנס, לה פונטיאק פרייס,
די-אל. וולוו פניקס,

שירוקו פולקסווגן
*

 לה־סאב- ביואיק : הגדולות המומלצות
 אל- פורד וקפריס, אימפלה שברולט רה,

דל אולדסמוביל מרקיז׳ מרקורי טי-די,
ובוננוויל• קטלינה פונטיאק ,88 תה

 הכדאית הקניה את גם בדק האיגוד
ה המכוניות משומשות. במכוניות ביותר

 דודג׳ הן 1979ו־ 1978 מהשנים מומלצות,
 פיירמונט, פורד האטשבאק, קולט

 פולקס- וסלון, 88 דלתה אולדסמוביל
 גרא- פורד צ׳אלנג׳ר, דודג׳ ראביט, ואגן

 לה פונטיאק דיזל, 504 פיז׳ו נאדה,
אימפלה. שברולט ,240 וולוו מאנס,

ה את לרכוש שלא מזהיר האיגוד
 ,1973—78 גראמלין :הבאות מכוניות

 אאודי ,1977—73 אל-אס 100 אאודי
 אי 530 בי״אם־וו ,1977—73 פוקס

 וסקייהאוק ריגאל ביואיק ,1976—75
 שברולט ,1975 סקיילארק ביואיק ׳1978

 קורבט שברולט ,1978—76 שאבאט
 ,1975—73 נובה שברולט ,1978—77

דארט דודג' ,1978—76 אספן דודג׳

5000 אאודי

 ,1975—73 סדאן 124 פיאט ,1976—75
 —75 131 פיאט ,1976—73 128 פיאט
 מוס- פורד ,1977 גראנאדה פורד ,1978
 אומגה אולדסמוביל ,1978—74 טאנג
 ואליאנט פלימוט ,1976 504 פיז׳ו ,1977

,1978—76 וולאר פלימוט ,1976—74

שאבט שברולט

,1974 סובארו ,1977—73 99 סאאב
 אוטומטית חיפושית פולקסואגן ,1976
 שי- ,1976—75 ,-אביט פולקסואגן ,1973
.1977—75 רוקו

אומגה אולדסמוביל

חלק למכירת משאיומתן
*,■.בזר ל ב״ספך בוצים קי ה נאםוישז דשואוים

 ג׳ייקובס ג׳וזף של מישרד-הפירסום
 לציבור בפירסום המתמחה מניו-יורק׳

מחל לאחרונה הקים באמריקה, היהודי
 ה- באמריקה. לישראלים לפירסום קה

 תחנות- של הפירסום את קיבל מישרד
 בניו״יורק הישראליות והרדיו הטלוויזיה

).32—33 עמודים (ראה
 העיתונים מרבית את מרכז המישרד

 ״הדסה״, ביטאון באמריקה. היהודיים
 ביטאון טפסים. אלף 370ב״ נפוץ למשל,

 וביטאון אלף, 200ב־ נפוץ ברית״ ״בני
 הניו-יורקי השבועון אלף• 150ב־ ״אורט״
 טפסים, אלף 241ב״ ופוץ פרס״ ״ג׳ואיש
 היהודים העיתונים כל בדוכנים. במכירה
טפסים. מיליון 4.5ב־ נפוצים

 ״ג׳נראל את מייצגת ג׳ייקובס חברת
ועוד. ״טי-וו-איי״ ״פאן־אם״, פוד״,

לאתונה?
ל בטיסות מקום להשיג שמנסה מי

 למצוא מאוד קשה כי מגלה, אתונה
 לטיסה הרב הביקוש פנויים. מקומות
 באירופה, אחרות ערים לעומת לאתונה,

הקלא התרבות התעוררות בגלל בא לא
אי :יותר פשוטה הסיבה בישראל. סית
הנוסעים. על מס-ההכנסה מת

באי חודש במשך מישפחה של נסיעה
 מחצי יותר עולה בינונית, ברמה רופה,

 50 רק עולה ליוון נסיעה לירות. מיליון
 קונים :הפיתרון לירות. אלף 100 עד

ה את רוכשים ושם לאתונה, כרטיסים
 על בא והכל הטיסות, להמשך כרטיסים

 ישאלו המס פקידי אם בשלום. מקומו
 להסביר יותר קל לנסיעה, הכסף מהיכן

 טיסה מאשר ליוון טיסה מומנה כיצד
העולם• סביב

לרכי משא״ומתן מנהל ״כור״ קונצרן
 הפור־ מיפעל על הבעלות מחצית שת

 עמק-הירדן. קיבוצי מידי ״ספן״ מאיקה
 ״אמפ״ל" לחברת שייכת השנייה המחצית

האמריקאיות.
כתו גדולים רווחים מרוויח ״ספן״

 ב־׳ לפורמאיקה הגובר מהביקוש צאה
 בגלל למכרו רוצים הקיבוצים חו״ל.
 של ופרישתו השכירה העבודה בעיות
פיין. הרצל שלו, החיה הרוח
 ״ספן״, מחצית את ״כור״ תרכוש אם

 את גם זמן כעבור לרכוש תוכל היא
מנו עתה מ״אמפ״ל". השנייה המחצית

 התמזגה שכן ממכירה, ״אמפ״ל״, עה
האמרי ״אי-די-סי״ חברת עם זמן לפגי

להש הון גייסו החברות שתי קאית.
 באמריקה, החוקים לפי בישראל. קעות
 נכסים למכור שמוזגו לחברות אסור
 למנוע כדי המיזוג, מאז שנתיים במשך

מנכסיה. החברה ריקון לצורך מיזוגים
 מעוניינת תהיה ״כור" כי גם נראה

 לפורמאיקה, ״תבור״ מיפעל את לרכוש
ב זה בענף שליטה לה שתהיה כדי

 פור- המייצר השלישי המיפעל* ישראל.
לבוד״. ״עץ הוא מאיקה

 הלוואת לקבל לאחרונה סירב ״תבור״
מ דולר מיליון 30 בסך קונסולידציה

 היה הסכום את ביקש כאשר הממשלה.
 של חובות להחזרת בו להשתמש עליו
 האישור שהגיע עד דולר. מיליון 1.3

דולר. אלף 600 רק הסכום שווה
9 4


