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צו לבזוה צ  דירתו את פו
בן־פורת שווקי של

 של דירתו בפתח לבנת״חבלה לפיצוץ השיבות את הבודקים המישטרה חוקרי
 בשלבי עתה נמצאת הדירה המעשה. להסברת דרכים במה מצאו בן־פורת שוקי

עמד שלא כיוון באמצע, עבודתו את הפסיק בהם, שהחל השיפוצים, קבלן שיפוצים.

כן־פורת שר המפוצצת הדירה
המניע? מה

 להכניסם שאסר אנשים בו להתנקם עלולים כן כמו בן־פורת. לו שקבע הזמנים בלוח
שאולי. רפי ובבעלות שבבעלותו למועדון

 החליט שמהם בכבלים, טלוויזיה להפעלת שותפים מצד נקמה :אחרת אפשרות
 השנתיים חגיגות את להכין אותם שביקש גורמים מצד פגיעה :אפשרות עוד להיפרד.

 מגיעים כי טענו, אלה גורמים תקציב. חוסר בגלל שבוטלו ״מוניטין״, לכתב־העת
 איימו כאשר ביפו, במיסעדה המישטרה על־ידי נעצרו הם לירות. אלף 100 להם

הכסף. את להם שישלם בדי ברוך, אדם ״מוניטין״, עיין על
 שותף ושאולי לבן־פורת ובנוסף המועדון, לבעלי במשותף שייכת שפוצצה הדירה

רפי. של אחיו שאולי/ טדי גם עליה בבעלות
 מודעות אירגון ״המועדון", ״מוניטין״, בהקמת בה עד עסק בן־פורת שוקי

בקיסריה. וילות ובמכירת לטלוויזיה־בבבלים

ספי בכ יונה פג ה ת איך לקנו

שה דירה חד

שלם בלי מע״כו? ל
לק חוקית דרך מצאו עורכי״דין כמה

 מע״מ, עליה לשלם בלי חדשה דירה נות
ה חברה מקימים החוק. שמחייב כפי

 המע״מ. את ומשלמת הדירה את רוכשת
 המע״מ את גובה פעילה, שאינה החברה,

 והדירה החברה מתפרקת בן אחר חזרה.
 בהוצאה כרוך הדבר הבעלים. על נרשמת

נח אך בטאבו, הכפול ברישום 4״/״ של
מע״מ. של 12״/״ סכים

צעד - הפנסיה קרנות

 הגיבו ההסתדרותי המשק מראשי כמה
 הורגיץ, ייגאל שר-האוצר, הוראת על
 תחו- ההסתדרותיות הפנסיה קרנות בי

 מהונן 80״/״ באוצר להפקיד מעתה ייבנה
להח כי באומרם בה׳ עד 50״/״ לעומת

ה על כלכלית השפעה תהיה לא למה
 שווה זה כסף מחיר ההסתדרותי. משק

ב המגוייס אחר, צמוד בסף כל למחיר
 בזמינות. היה שבו היתרון ההון. שוק

בתקבו- ביטחון היה ההסתדרותי למשק

ח האם צ  חו10 נו
 בגרר העתיקות

ת ע מניו נ ?0ש ו ד
 עם לאחרונה שנפגשו סוחרי״עתיקות

 מבית־לחם, העתיקות סוחר של אחיו
 גילוי רקע על חודשיים לפני שנרצח

 ),2249 הזה״ (״העולם בר-כובבא אוצרות
 שונה. הרצח סיבת בי האח מפי סיפרו
חו כמה לפני הסוחר מכר האח לדברי
 שקל רבע — ביותר נדירה מטבע דשים

 עוד על ידוע בעולם בית־ראשוף מתקופת
 ב- המצויה שקל, רבע של אחת מטבע

 מכר שנרצח הסוחר ישראל״. ״מוזיאון
 ב־ לקניין דולר אלף $0ב- השקל את

 למציאה לשותפיו דיווח כי ונראה שווייץ,
שקיבל. מזה יותר נמוך מחיר על

הבורסה

הפסידו

במניות

צ ד י ״ א ל פ ו ״ א ס א

 לפני שרכשו ישראלים עשרות במה
ההי חברת מניית של אופציות חודשיים

ספ פאלאס״ ״ציזאר האמריקאית מורים
 השקיעו הישראלים כבדים. הפסדים גו

 בתיקווה באופציות, דולרים אלפי מאות
 מרווחיות בתוצאה גדולה, שערים לעליית
 באטלנטיק״סיטי, קזינו שפתחה החברה
 דיון החל כחודש לפני ניו״ג׳רסי. במדינת

 ביטול על בניו״ג׳רסי, בבית-המישפט
 מאיר עם שותפות בגלל הקזינו רשיון

 ״העולם והשקל״, ״אתה :(ראה לנסקי
 יבוטל אם יוחלט השבוע ).2250 הזה"

מתפ יתפטרו החברה שמנהלי או הרשיון
 האופציות שערי ירדו בינתיים קידם.
 בשלהי נגמרות האופציות אחוזים. במאות
ב עלייה אז עד תחול לא ואם נובמבר
ריאלי. ההפסד יהפוך שערים,

ר י פ ח מ ת רו ש

בלוסיאנג־לס
 ידוע בלוס-אנג׳לס לאומי" ״בנק סניף

 באמריקה הבנק שראשי בעייתי, כסניף
 נסיון מצבו. את לשפר כיצד יודעים לא

כר באמצעות בספים משיבת של אישי,
 גרוע עוד המצב כי הראה ״ויזה״, טיס

 עד לשעה, קרוב להמתין עלי היה יותר.
לקו בקבלת העוסקת היחידה שהפקדיה

פקי שני עסקו עת אותה התפנתה. חות
 פקידה זה, עם זה בשיחה אחרים דים

 חבר. עם (בעברית) ושוחחה אבלה רביעית
 איש רב, זמן בסניף צילצלו הטלפונים
לענות. טרח לא מהעובדים

 ביקשתי המתנה של בשעה אחרי
 הוא בי נעניתי הסניף. מנהל עם לשוחח

 לעבוד בא לא מקומו ממלא בניו-יורק,
 הסניף כי הסבירה תחתם והאחראית

בכוח־אדם. ממחסור סובל

 יהיה עתה שנה. מדי קבוע בהיקף לים
 את ולגייס להתאמץ המשק ראשי על

 לא התחליפי הכסף עלות אולם הכסף,
 לאוצר הדבר יאפשר זאת לעומת תעלה•

 שיקבל כיוון לצרכיו, בסף פחות להדפיס
 הקרנות. מהפקדות הכנסות יותר עתה

 כת עד שזרם שכסף היא, המשמעות
 עתה יזרום התעשייתי, במשק להשקעות

 — האוצר של השוטפים הצרכים למימון
האינפלציה. את ויגביר

 הגנת מימון

 ־ א ־חציר אבו

? שוחד
 של הודעתו כי טענו, מישפטנים במה
 שההסתדרות בטלוויזיה, גאון נסים

הו את תממן הספרדים של העולמית
 אהרון שר״הדתות של מישפטו צאות

פלי עבירה בבחינת היא אבו״חצירא
 הוא שר״הדתות שוחד. של חמורה לית

 מתנות לקבל עליו שנאסר איש-ציבור,
 הוצאות מימון אחרות. טובות־הנאה או

 כזה, מישפט יתנהל ובאשר אם מישפטו,
 והמקבל הנותן טובת-הנאה• במתן כמוהו

החוק. על עוברים
 אסור כי גם, טוענים מישפטנים אותם

 הוצאות את לממן הספרדים להסתדרות
 מתירות אינן שתקנותיה מכיוון המישפט,

 שאינה למטרה הוצאה כל כזה. מימון
בלתי־חוקית. היא בתקנות נזכרת

 ׳שראו !(׳שמוח
 3ט״ נגוונניה גילתה

נישואו לבו11ה
 שביקרה מישטרת־ישראל, של מישלחת

 המקצועיים מהטייפים התרשמה בגרמניה,
 ביקשו כאשר מישטרת־גרמניה. בלשי של

 בדקו כדוגמתם, לרכוש ניתן היכן לדעת
 מוצר הם שהטייפים ומצאו, הגרמנים

לשוט מסרו הם ״סניו״• חברת של חדש
 סוכנות של הכתובת את הישראלים רים

בירושלים. החברה
 ישראל מישטרת הזמינה אלה בימים

טייפים. מאותם יחידות עשרות כמה

דולו אלו 50
 הראשי הרב של בליבו שבוצע הניתוח
 עלה גורן, שלמה לישראל, האשכנזי

 נעשה אילו דולר. אלף 50 המיסים למשלם
 לירות. אלף 60כ- רק עולה היה בישראל
לעשרות בישראל מבוצעים באלה ניתוחים

גורן הרב
יקר ניתוח

מד לביזבוז סיבה היתה ולא שנה, מדי
דולרים. של זה הים

הר לפני פי דיווחה העיתונות אגב,
 ״וטהר השיר את גורן הרב שר דמתו

 יפה, אורי על״, ״אל קברניט ליבנו״.
 הרב היה שירים ״אילו תמה זאת, שקרא

 אחרים אברים ניתוח של במקרה שר
בגופו...״
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