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דורש מס־וזהכנסה
בעלי־הנסנוח הצהרות

וקונדומים א״דס במניות השקעסרסו.
במנ להשקיע ממליץ פורציון האמריקאי מגאזין־ההון

 האיידס מחלת למניעת תכשירים המפתחות חברות של יות
הקלתה. או

 הנמצא מונע, תכשיר פיתחה הבריטית ולקאם חברת •
.360,;?־ב־ שעברה בשנה עלו ושעדי־מניותיה בשימוש, בבר

 מבוסטון פאנד ביו״טכנולוגי סלקט פידליטי •
.41ב־*> באחרונה עלו ומניותיה המצאות, בכמה מחזיקה

האמ לאבדדטודי אכוט היא מאור מומלצת מניה •

איידס. לחולי בדיקות־הדם שוק במחצית השולטת ריקאית,
מצ מקליפורניה פארמצטיקל אי־סי־אן מניית •

 אם שפיתחה. תכשירים לשני הרשויות לאישור עתה פה
למעלת מניותיה שערי יטוסו האישור, את תקבל

 אמי יצרני של במניות להשקיע מאוד ממליץ המגאזין
ב שולטת מניו-יורק קו־טרי־ואלאס חברת צעי־מניעה.

 אמר לונדון חברת ארצות־הברית. של המיזרחי בחוף שוק
 באמריקה, שלה חבחדבת בעולם. מובילה טרנשיונאל

מהשוק, 40ב־̂, מחזיקה לבורטורי, שמיד
לק דורשים מס־ההכנסה שילטונות

 בעלי־הכ־ של המלאה הרשימה את בל
בירו הפועלים בבנק שנפרצו ספות

שהגישו. הצהרות־המלאי ואת שלים,
 ואהוד כספי רם עורכי־הדין

 בעלי־הכספות, את מייצגים אולמרט
ש הפועלים בנק עם להסכם והגיעו
 משווי מחצית בעל־כספת לכל ישלם

בכ שהיה יצהיר הכספת שבעל הרכוש
הפריצה. בעת ספת

מתנג ואולמרט כספי עורכי־הדין
 להפלות אין כי בנימוק לתביעה, דים
 להסדר, המסכימים בעלי״הכספות את

 ולא להסדר ייכנסו שלא מי לעומת
 בזמנו כי גם טוענים הם הצהרה. ימסרו
נ יעקב מישרד־האוצר, מנכ״ל הציע
כ פתיחת למס־ההכנסה לאפשר אמן,
הממ את והפילה כמעט וההצעה ספות,
 שמדי־ מכאן לבטלה. שמיהרה שלה,

 פתיחת לאפשר שלא היא ניות־האוצר
 עתה מס־ההכנסה דרישת. ולכן כספות,
עורכי־ה־ הממשלה. למדיניות מנוגדת

אוי להוריד
הטיפים

בעו עתה נמצאת תל-אביב עיריית
לרא שקל, מיליון 32 של קופתי רף

 רבות. בשנים שונה
הר־ כיתר העירייה, פשוטה. הסיבה

בב ניסים משה לשר״האוצר פנו דין
 צ־ בנקיטת ומאיימים התערבות, קשת
משפטיים. ערים

 שהוא הטיפול כי מציין (אולמרט
 הוא נימרודי ליעקב באחרונה נתן
או ובשום כחבר־כנסת, אישי, רקע על
ש כפי מישפטית, אותו מייצג אינו פן

שכתבתי.) מהדברים להבין היה ניתן

 המיסים את העלתה המקומיות, שויות
 החזוי כשיעור אחוזים, 80ב״ 1986ב־

 הי־ בפועל האינפלציה האינפלציה. של
 לא זאת למרות אחוזים. 20כ־ רק תה

 והשגה המיסים, את העירייה הורידה
 כמו רמה באותה לגבות ממשיכה היא

 צופים אץ השנה שנם למרות אשתקד.
אינפלציה. אחוזי 20נד יותר

 מן הדורשים ועדת־הכספיכנ חברי
 אי־ בגלל הריבית את להוריד הבנקים
 חזה ישראל שבנק כפי המדד עליית

 המיסים להורדת יתערבו לא מדוע —
העירוניים?

הזנשט״ן אממן מישוד נסגר

רוזנשטיין אמנון
היהלומים בורסת גם

 הודעה נסגר, רהנשטיין אמנון של וראיית־החשבון עריכת־הדין מישרד
המישרד. לקוחות לכל נמסרה על־כך

 רות, אחותו וביניהם המישרד, עובדי הגיעו רוזנשטיין, של פטירתו אחרי
 רגזנשטיין, ללא הפעילות בהמשך טעם אין כי למסקנה

 משה מישפחת עסקי וכן בורסת־היהלומים, נמנו המישרד לקוחות עם
טמפו. מיפעלי בעלי בורנשטיין,

הכלכלי המינטקל
היורדים נטל

 ישראלים אלף 350מ־ יותר ירדו שלפיהם רישמיים, נתונים פורסמו באחרונה
קומה. מאז מהמדינה
 כי הטוענים באמריקה, שילטונות־ההגירה מנתוני חיזוק מקבלים אלה נתונים

היורדים. אלף 350ל־ להוסיף יש כי נראה ישראלים. מיליון כחצי שוהים בארצם

נלה ואשתו יעקובי שר־כלכלה
כספנו ואת זמנו מבזבז

 טרם אך בחו״ל, רבות שנים השוהים ישראלים, אלף 150כ־ עוד רישמית המוכרים
ישראל. עם אחרים קבועים וקשרים קשרי־אזרחות ניתקו

 לשנתיים אחת לפחות באים בחו״ל, דרר־קבע השוהים ישראלים, מיליון כחצי
 לישראל(לרוב שנה כל טסים ישראלים מיליון כרבע דהיינו לישראל. בממוצע

 כאן, בשהותם מוציאים, הם לכרטיס. בממוצע דולר 700כ־ ומשלמים על) באל
 רק כי מכאן ועוד). מיסעדות שכורה, מכונית מתנות, לביקור(מלון, דולר 2000כ־
 יש לזה דולר. מיליון 700כ־ שנה כל למדינה מעבירים הם לישראל תיירות על

מם־הגסיעות. עבור שקל מיליון 37 להוסיף
 זה). במדור ידיעה רווח(ראה למטרות העברות־הכספים את להוסיף יש לכך

 ריקלים, (משולםיורדים של בעיקר הן האחרונות בשנים בישראל ההשקעות
 כל למדינה תורמים היורדים כי בביטחון להניח ניתן נאסרו. ודק נקש האחים

 היהודי, מהעם ההכנסות על עולה זה סכום דולר. למיליארד מיליארד חצי בין שנה
דולר. מיליון 700ב־ המסתכמות הנפש, מיליון 15 בן

 של הכלכלית בעוצמה להכיר ריגשיות, סיבות בגלל הרשויות, מסרבות כה עד
 כוח״משימה מקים יעקובי גד שר־הכלכלה היה אילו שטות. זו כי נראה היורדים.

 לריק משקיע הוא שבהם העשירים ביהודים לטפל תחת ביורדים, שיתרכז כלכלי,
יותר. טובות התוצאות היו וכספינו, זמנו את

 נעלם
 ח!, מאיר

ברוקר
 הפסידו אחדים ישראלים יהלומנים

מס הם רולר. מיליון שלושה באחרונה
 ליהלונד למכירה חבילות־יהלימים רו

טע וזו רוקח, לינדח בנידיורק, נית
 יודעת היא ואין נעלמו, הסחורות כי נה

 הנד עבור שנעשתה בדיקה הן. היכן
העל בניו־יורק עורכי־דץ על-ידי שים
לתביעה. מקום אין כי תה

 סיימון היהלומן של בתו היא רוקח
 בר* היהלומנים מגדולי שהיה רוקח,

 הי־ נפטר, כאשר בניו־יורק. 47ה־ חוב
 ולבתו לבנו לאשתו, דולר כמיליון ריש

 לעסוק החלה הסכום שליש עם לינדה.
 ניצול תוך אביה, לד, שהוריש בעסק

שלו. והמוניטין לקוחותיו

מ ידוע, מנהל־תיקיעיירות־ערך
 שבועות, שלושה מזה נעלם חן, איר

 דולר. מיליון כחצי של חובות והשאיר
 סבורים אחריו, שחיפשו מנושיו, כמה

לחדל. יצא כי
 של סניף־אלנבי מנהל בעבר היה חן
 הפעילים הסניפים אחד המיזרחי, בנק

ע פתח מהבנק, שפרש אחרי בבורסה.
 יאיר איש־העסקים עם במשותף סק

 כעבור ממנו נפרד אך המבורגר,
 תיקי לנהל התחיל הוא חודשים. כמה

 את והפסיד לקוחות, עבור ניירות־ערך
 של המניות במפולת ההשקעות מרבית

 האפור, בשוק כספים לווה מאז .1983
 הריבית אולם בהפסדים, לעמוד כדי

ההת כיסוי את ממנו מגעה הגבוהה
נעלם. ועתה חייבויות,

 בדזשט״ן
 מלון סנה

באילת
 מ■ רכש בלושטיין שלום הקבלן

ואריד דיאמנט יוסי שני, יצחק
 הסלג מלון ליד דונם 22 של שטח דגן

 מינהל של הוא השטח באילת. האדום
 אלך בימים שאישר מקרקעי־ישראל,

הבעלות. העברת את
 10 בפרוייקט ישקיע בלושטיין

דירות! 200 יכלול המלון דולר. מיליון

שני משקיע
מיזרחי לבצלאל סירב

 ה לצמיתות. יימכרו שמחציתן נופש,
 בינלאומית רשת על־ידי ינוהל מלון

 משקיעיב לפרוייקט יכניס בלושטיין
 ב את בו לשתף שסירב אחרי מחו״ל,

מיזרחי. בצלאל על״המלונות
 אלמו, מלון בעלי הם ודיאמנט שני

 נע למכירת אבנעל ורשת ים־באילת
 באול אחוזים 40ב־ שותפים והם ליים,

 שי בעליו הוא דגן אריה הרצליה. פני
באילת. מיסחרי מלון

 נזירות שדבי
חוקיים רא

ח לעודפי־נזילות הגיעו הבנקים  ג
 או להוריד להם המאפשר דבר לים,

 הגורו ללקוחות. הטבות ולתת הריבית
 מיל 300כ־ של המרות אלה: לעודפים

לשקלים. זרים תושבים של דולר יון
 לש קשה מטבע ימיר מישהו למה

רכרוכי? קל
 באמריק בבנקים מפקיד יכול היום

 עול שאינה ריבית לקבל באירופה או
 לקב יכול הוא בישראל לשנה. 7* על
 הצמודות״לדול בהלוואות שלושה פי

 בשו׳ הלוואה שלוקח מי האפור. בשוק
 אחו ורבע ארבעה כיום משלם האפור

לשנה. אחוז 50כ־ שהם לחודש, זים
 יו לכספו מלא בביטחון שרוצה מי
 דולא ממשלתיות איגרות־חוב כוש

 יו של דולארית תשואה הנותנות ריות,
 ממ יותר שוב לשנה, אחוזים 12מ־ תר

 באיגרוו מובטח וכספו בחו״ל, שיקבל
ממשלתיות.

 ו כאלה פעולות כי לומר למותר
 והבנקיו ישראל, בנק לתקנות בניגוד

החוק. את לעקוף לממירים מסייעים
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