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 הון שבידו מי מס״עיזבון. באמצעות כסף להלבנת דין גילו יועצי־מס כמה
 הקשיש, שם על ההון את ירשום קשישים, קרובים או הורים גם לו ושיש שחור,

 סכום עד מגוחך. ששיעורו מס״עיזבון, ישלמו ההון על לבעל־ההון. יורישו וזה
 במינימום להלבינו שחור הון בעל יכול זו בצורה מוחלט. פטור יש שקלים מיליון של
עונש. ובלי מס

ר1#1 אקירוב כ הורביץ

החשבון
מא כי החליטה, רואי״החשבון לישכת

הא מצבה את לשקף חייבים חברה זני
 לנכות יש החברה מרווחי היינו: מיתי,

 מתנגד לכך האינפלציה. השפעת את
 כי החושש הורביץ, יגאל שר-האוצר,

 את יעורר העסקים של האמיתי מצבם
 שר-האו- מס־הכנסה. לשלם לא החברות

רואי- לישכת של לוועדת־המסים פנה צר

גאמן מנכ״ל
נזזוייף דר׳ח

 ההחלטה. את לבטל וביקשה החשבון
יע מישרד״האוצר, מנכ״ל ייפגש השבוע

 במטרה המסים ועדת עם נאמן, קב
דומה.

 ששר־ סביר כי ציינו, רואי־חשבון כמה
 שלהם. ועדת־המסים את ישכנע האוצר
 משמשים הוועדה חברי רוב הכל, אחרי

 ממשלתיות חברות של רואי־חשבון גם
 רואי־ את בשנה, פעם קובע, ושר-האוצר

ממשלתית. חברה כל של החשבון

ינהל אלגואטי

ראשי סניף

,.ברקליס׳ של
 קיבל אלגואטי אברהם המישפטו

 ברק- ״בנק של הראשי הסניף ניהול את
 בתל-אביב. אלנבי ברחוב ליס-דיסקונט״,

 למנהל כמישנה כיום מכהן אלגואטי
הסניף.

■ואדסקה״ את
״אלס המצליח האופנה מיפעל בעל
 למכור החליט אקירוב, אלפרד קה״,

 בניהול עתה יתרכז אקירוב העסק. את
 ״אלסקה״ כי נראה המישפחתי. הרכוש
ב בכירים עובדים של לקבוצה תימכר
חברה.

רוט רפי
 קרקע לעיסקי

בלוס־אנגלס
 קבע דרך הגר רוט, רפי הישראלי

 שם. הקבלנים מגדולי אחד הוא בברלין,
 נרחבים קרקעות לעסקי נכנס לאחרונה

 לוין, הרב עם בשותפות בלוס״אנג׳לס,
 ״נשיו- ההשקעות חברת מבעלי שהיה
 ואשר בישראל נציגות לה (שהיתה נאל"

רבתי). בשערוריה הרגל את פשטה

 ס מרוקו■ אין
 קומות אח

ומיח״א איל״ן
 קופות- עומדות בעיר רבים במקומות

הקו ומיח״א. איל״ן אירגוני של תרומה
להכ אפשרות ואין וגדושות מלאות פות
במ בעלי-עסקים אגורה. עוד לתוכן ניס
 פעמים כמה טלפונית פנו כי סיפרו, קום

לרו שיבואו כדי ומיח״א איל״ן למרכזי
נענו. לא אך הקופות את קן

ל קיב אריאל*

 ב- זכה אריאלי אמנון הפירסומאי
גדו אמריקאיות חברות שתי של מיכרז

החב נציגי ו״טמפאקס״. ״פרקר״ לות,
 כפיר- אותו בחרו בישראל שביקרו רות

שלחן. סומאי
 את 1979 בשנת עבר אריאלי מישרד

 מעסיק והוא מחזור, שקל מיליון 30ה־
שעב בשנה זכה המישרד עובדים. 50כ״

 איגוד של פרסים 79 מתוך 24ב־ רה
 שלו: הגדולים הלקוחות בין המפרסמים.

 ״גרונדיג״, ״אוסם״, הפועלים״, ״בנק
 קולור״, ״דלתא ״דלק״, ״נשיונאל״,

 ״ספורטו- הבירה״, ״מיפעלי ״תנובה״,
 ״שופרסל״ ״פולגת״, הזית״, ״עץ טי",

ו״תבורי״.

יורדים

את.)להם ם ש״ כ וו
 בלוס-אנג׳לס, יורדים קבלנים קבוצת
או וג׳ודי גולדרייך יוגה בראשות

 בתל- ״לרום״ מלון רכישת את יממנו רו׳
 השניים בין בפגישה סוכם כך * אביב.

 והמשקיע לספי רם עורך־הדין לבין
 שישתתף אקירוב, אלפרד הישראלי

ברכישה. הוא אף

 והטעיות טעויות
 שקרים ביו

לדירות
 מאז כי טוענים, רבים בעלי־עסקים

 להפליא. מצבם השתפר השקל הונהג
לקו בחיובי מלטעות קל אין : הסיבה

 מפני לשקלים, לירות בין ולבלבל חות
 המיצ- אם טורחים אינם רבים שלקוחות

לירות. שלוש או שקלים שלושה עולה רך
 במכונות-חי- גם נעשו כאלה טעויות

 כל לרשום חייבים שבהם בעסקים שוב,
 כי ספק אין מס״ערך־מוסף. בגלל פעולה
ה הנהגת מאז מכונות־החישוב דיווחי

 את לדעת לבודק מאפשרים אינם שקל
 של הגדול המיספר בגלל העסק, מצב

ברישומים. אנוש טעויות

 וגועל□ לאן
דויד

שיפמן?
 חברת- של הפעיל היו״ר של מכריו
 דויד הליברלים, מראשי שהוא החשמל,
 לאחרונה. נעלם להיכן תמהו שיפמן,

 על המכריעים בדיוני נשמע לא קולו
ני בהצלחה עבר שיפמן החשמל. מחירי

שיפמן י יר׳
קיבה ניתוח

 מלאה לעבודה יחזור והוא בקיבה תוח
ספורים. ימים תוך

שו הוא רוח בקוצר לו שמצפה מי
 דויד הליברלית, במפלגה לפעילות תפו

 אלה בימים להיבחר השואף אדמון,
המפ של תל-אביב סניף יו״ר לתפקיד

לגה.

פותחים

ט 110 ל ו ו

בתל־אוב״ב?
 הישראלים במיספר המדהים הגידול
 כמה אצל עורר לארצות״הברית העוקדים

ב סניפים לפתוח רעיון, אנשי־עסקים
 מנת על באמריקה, לעסקיהם ישראל
 מוצרים לרכוש היורדים את כאן לשכנע

לצוץ החלו שנים כמה לפני באמצעותם.
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ליש שנועדו באמריקה, כאלה חנויות
 נודעו אלה חנויות החוזרים. ראלים
 למכור ומטרתם וולט״, 220״ בכינוי

 התואמים מוצרים באמריקה לישראלים
 יקראו עתה הישראלית. החשמל לרשת

כעוצ וולט״, 110״ בישראל לסניפים
באמריקה. החשמל מת

 הגלידות רשת גם פתחה לאחרונה
בקלי סניפים ישראל, מיפו, ״קוזו״
בעי מודעות מפרסמת והחלה פורניה,

לוס־אנג׳לס. תוני

עול מתחרים
יידנוחיי מניות

וייבינלאומי׳״
 ״הבנק מניות בשערי לעליות הטיבה

 ״דנות״ וחברת-ההשקעות הבינלאומי״
 ״דיסקונט״ קבוצות שבין במאבק טמונה

לאו ״בנק בבנק. השליטה על ו״לאומי״
 ״דנות״ של מניות בעקביות רוכש מי"

מנ רוכשים הבנקים ושני יורד, כששערן
הבינלאומי״. ״הבנק של יות

כס לאגור המשקיעים החלו בבורסה
 מניות לרכוש כדי נובמבר, לקראת פים
 בסוף נסגר שמאזנן וחברות בנקים של

 מניות שערי גם עולים כלל בדרך דצמבר.
 ואותם המאזן, סיום לקראת החברות

 המתאים, בזמן המניות את הרוכשים
העליה. את מרוויחים
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