
לביב יגאל מאת

 הנישה חברות
המבוםחיס לוחץ נבועות
 על זה במדור כתבות כמה בעיקבות

 בתוכניות הוותיקים המבוטחים קיפוח
חב החלה וביטוח־חיים, חיסכון

 שבהן מודעות בפירסום ״מגדל־גניין״ רת
 ללקוחות אפשרות מתן על מודיעה היא

הישנות. הפוליסות תנאי את לתקן
 הישנות הפוליסות כאן, שנכתב כפי

 למבוטח לשלם לחברת־הביטוח איפשרו
דריש קבלת מיום יום 60 לו המגיע את
 לפי יוני, או ינואר מדד לפי וזאת תו,

ה הפוליסות הדרישה. למועד הקירבה
 המדד לפי מיידי, תשלום קבעו חדשות

כס את שקיבל מבוטח האחרון. החודשי
 במיקרה הפסיד ישנה, פוליסה לפי פו

 חודשים שיבעה של הפרשי-מדד הגרוע
 חמישה ועוד המתנת-תשלום, יום 60(

דצמ של האחרון למדד אחורה, חודשים
יוני). או בר

 ההפרש היום, של האינפלציה בתנאי
 פנו רבים מבוטחים אחוזים. עשרות הוא

 תיקון ודרשו הפרסום, בעיקבות לחברות
 מייד, התוכנית הפסקת או הפוליסות

ההפסדים. את להקטין כדי
 לשלם היא ״מגדל־נביין״ של ההצעה

ו המדד, שליש של תוספת חודש בכל
 ביום החסכונות של מלאה הצמדה לקבל

הפירעון. -

אוזן לט״פ הצרחה
 באמריקה, ״סוני״ של החדש המוצר

 קסטה רדיו״טייפ אבאוט״, ״סאונד הקרוי
 מהשוק נחטף דולר, 200 שמחירו אישי,

 ניתן הזעיר הטייפ את טריות. כלחמניות
 ולהקשיב אוזניה באמצעות לאוזן לחבר

 על נהיגה או ריצה, או הליכה; כדי תון
 הכלכלי השבועון אופניים. או אופנוע
 המיפ־ תפוקת כל כי מוסר, וויק״ ״ביזנס

לחנויות. הגיעה עם מייד אוזלת על
 והיתה יחידות, אלף 40 הזמינה ישראל

 נראה לא אולם ביוני, לקבלן צריכה
דצמבר. לפני שתקבלו

ת א שהו ן מועדו ד כו מל
בטי מסיבות צוי-סגירה כמה למרות

״שלא מועדון־הלילה נגד שהוצאו חות,
 המקום ממשיך מרמורק, ברחוב גר״

 במיקרה מלכודת להוות ועלול לפעול
בהלה. או שריפה

 לקפה מתחת במרתף, שוכן המועדון
 דרך אחת, כניסה אליו יש ״סקאלה״.

 נסגר הערב בשעות ומעלית. חדר-מדרגות
 את משמשת המעלית ורק המדרגות, חדר

ל- הנכנסים למאות והיציאה. הכניסה

להט ראש־העירייה
— היתר מתן

 דרך אלא יציאה, אפשרות כל אין מקום
המעלית.

 צווי־סגי- של ביצועם נדחה שנה מזה
 שקטה בהסכמה למקום, המוצאים רה,
 תל־אביב. ועיריית תל-אביב מישטרת של

 ש• היא הסיבה כי אומרות, שמועות
לחבר״הנהלה מקורבים בעלי־המקום

התעריפים העלאת נגד בג״ץ שוקל .אגר״
בוד ״אגד״ של המישפטית המחלקה

 לבית-המיש- לפניה אפשרויות עתה קת
 מישרד־ את שיחייב כדי לצדק, הגבוה פט

ה את להוזיל ל״אגד״ לאפשר התחבורה
 ולייקר הבינעירוניים, בקווים מחירים

הקצרים. בקווים המחירים את
 ממישרד- העת כל ביקשה ״אגד״

 התעריפים את להעלות שלא התחבורה
 סלקטיבית בצורה אלא אחידה, בצורה

 מישרד- קו. כל של לכדאיות ומותאמת
 אולם ״אגד״, עמדת את קיבל התחבורה

אחי העלאת־תעריפים כפה מישרד־האוצר
דה.

 לירושלים בקו גדול לייקור גרם הדבר
יו כדאי ועתה תל־אביב, — חיפה ובקו

באוטובוס. ולא פרטי, ברכב לנסוע תר
 ביקורו בעת גם לאחרונה עלתה הבעיה

 מורתדא, סעד בישראל, מצרים שגריר של
 מיתקני בכל ארוך ביקור ביום ב״אגד״.

באפש במיוחד השגריר התעניין ״אגד״
 להחליף הציבורית התחבורה של רותה

 את הסותמת הפרטית, התחבורה את
 ״אגד״, מזכירות יו״ר בקאהיר. התנועה

לשג הראו החברה וראשי בוגין, אמנון
ב ציינו אולם שביקש, מה כל את ריר

 של הטכניות הבעיות על נוסף כי אוזניו,
 חילופית ברמה רשת-אוטובוסים הפעלת

 המחירים, בעיית נשארת פרטית לרכב
 על־ אורגן הביקור פוליטית. בעיית שהיא

החרבה. של לקשרי־חוץ האגף ידי

טיומקין מפקד
צפוי לאסון —

לאי המקורב תל-אביב, מכבי של מרכזי
בעיר. חשובים שים

 הצביעו ובעיריית במישטרה גורמים
 של הפעלתו שבהמשך הסכנה על לפני

העי ראש של ליבם לתשומת המועדון.
ה מישטרת ומפקד להל, שלטה רייה,
טיומקין• משה מחוז,

 עוז תשו! ״נזר־
שואד ב״משקיע■ 5.? ׳

האמ לבורסה הודיעה ״כור״ קבוצת
 ממניות 5״/״ עוד רכשה היא כי ריקאית

 מחזיקה והיא ישראל״, ״משקיעי חברת
החברה. ממניות 180ב״״/ עתה

ה את כוללות רכשה ש״כור״ המניות
ה ״בנק על־ידי בשעתו שנרכשו מניות

 עתה .30/0 — קארטר מויקטור מזרחי״
 ב- הגדול בעל־המניות את ״כור״ מהווה

ההשק לחברת כאשר ישראל״, ״משקיעי
 עוד הפועלים״ ״בנק של ״אמפ״ל" עות
 — ברנט (לו ״ירדן" קבוצת אחוזים. כמה
 העת כל היא אף רוכשת סופר) דויד

 ומתקרבת ישראל״, ״משקיעי של מניות
מהמניות. 10סל-״/

ב בישראל שולטת ישראל״ ״משקיעי
 מיפעלי טפחות״, ״בנק ממניות חלק

העי על הבעלות מחצית ״נשר״, המלט
 בבנקים והשקעות פוסט״ ״ז׳רוזלם תון

״משכית״. כמו שונות, ובחברות

״אגד הנהלת עם כמישקפי־שמש) (כמרכז, מצריים שגריר
? ללמוד מה

ועע״מ מס־זונ״ה וווו!
 וביניהם המכס בהנהלת בכירים

 תיקון יזמו לנדאו, משה המכס סמנכ״ל
 מסי״קניה תשלומי לעניין הקיים החוק

ברי״קיימא. מוצרים על
 כמה כי שהתברר אחרי בא התיקון

להתחמ חוקית טכניקה פיתחו חברות
חות החברות המס. מלוא מתשלום קות
 את להם המשלם הלקוח, עם הסכם מות

קבו בתשלומים שנה, תוך המוצר מחיר
ה בתום המוצר את מקבל הוא עים.

החב החתימה. שביום במחיר תשלומים
 ומס־ערך־מוסף מס״קניה משלמות רות

 המחיר לפי אבל הסחורה, הספקת ביום
האינ בתנאי קודם. שנה עליו שחתמו
 על מיסיס תשלום הדבר פירוש פלציה,

 ביום המוצר של הריאלי השווי כמחצית
 ש- מכיוון חוקי, הוא הדבר מכירתו.

 זי, בנקודה ברורים אינם סעיפי״החוק
 מחיר לפי משולם המס שלכאורה למרות
הספקתו. במועד בשוק המוצר

 פירצה לסגור החליטה המכס הנהלת
החוק. את ולתקן זו,
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)48 מעמוד (המשך

 במיל־ שירת כי כתב הוא טירונות. עשה
 כי לציין שכח אך יום־הכיפוריט חמת

 שכח לא בהחלט צביקה אך כזמר. שירת
 יום־הכי־ מילחמת אות את תלה כי לציין
 הפלאקאטים עשרות בין הקיר, על פורים

ב שהדירה אמנם נכון השער. ותמונות
 את לציין שכח הזמר אך שכורה, בבלי

 בגיבעתיים, משלו דירה לו יש כי העובדה
 לא שוב הוא לזרים. משכיר הוא שאותה

 קורס־ לעבור בקשה הגיש כי לציין שכח
 ראש־הווי-ובידור של בהמלצתו קצינים,
 הגיש פיק שצביקה אמנם נכון בצה״ל.

 רב־סרן במילואים, מפקדו וכי כזו, בקשה
 בצה״ל, תרבות ענף ראש פלדמן, עודד

 ידע פלדמן, כמו פיק, אך לאשרה. המליץ
 ש־ מכיוון תאושר, לא הבקשה כי מראש
 שלא מי לקורס־קצינים מקבל אינו צה״ל
 לאחר מייד ששוחרר ומי בצבא, שירת

קצי קורם לעבור שהבקשה כך הטירונות,
פירסומי. טריק אלא היתר: לא נים
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ם לי עלו ת ו
 על ידע שלא השבוע, טען לאטד

 ב־ משרוח השתמט פיק שצביקה כך
 הצליח זאת, שידע מבלי גם אולם צה״ל,
לפינה. הזמר את לדחוק

 מכונת את להניע החליט פלאטו־שרון
 עזרה ללא הבאה בפעם שלו הבחירות

 שרכש השיטות ובלי חלפון, יעקוב של
 תחת הוותיקה. במפא״י עסקן־הבחירות

פס אמריקאי: מסע־בחירות העדיף זאת
 המינד שערכה כפי גדול, בחירות טיבל

בארצות־הברית. הדמוקרטית לגה
בהו תבורי שימי הזמר עט ״הייתי

 סיפר בירושלים,״ סאקר בגן גדולה פעה
פלאטדשרון. השבוע

 שם והיו הראשונה, בשורה ״ישבתי
 אותי הציג תבורי שימי איש. אלף 30

 כיפק פעמים ,שלוש וצעק הקהל בפני
 הגדול הקהל וכל פלאטוי־שרון/ בשביל

 הוא פיק צביקה לכבודי! כיפק, צעק הזה
 הכי הזמר זהו תבורי. משימי יותר גדול
 היה הוא אם שמח והייתי בארץ, טוב

 לא הוא אמן. כמו בבחירות, בי תומך
 לו לשלם מוכן לא גם ואני פוליטיקאי

אחת.״ לירה
 מפלאטו שקיבל מספר, תבורי שימי

חוזה תמורת לירות מיליון מחצי יותר

וידידתו מל,לין דון עם פדאטו
קוויאר של מסיבות

 מכחיש פלאטו לבחירות. עימו בילעדי
 לו ויש דירה לקנות רוצה ״שימי זאת:

 לו לסדר הסכמתי אני לירות. מיליון רק
 הסכום יתרת שאת קבלנים, חברים אצל
 ערב אהיה ואני בתשלומים, ישלם הוא

אישית.״ לו
 רכש הוא נוספים. זמרים מחפש פלאטו

 חוזה על לחתום ועומד שר, יואל את כבר
הרו הבוחרים ״בשביל בודו, יעקוב עם

 האחים בלהקת חברה גל, תמי ועם מנים״׳
ה עבור תשלום יקבלו ״כולם והאחיות.

 שדרש כפי סכומים לא אבל שלהם, מאמץ
פיק.״ צביקה

התע במסכת נוסף פרק מהווה הפרשה
 הפעלולים ובמסכת פלאטו־שרון של לולים

פיק. של
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