י * * י ■י'
׳^?1

>'יג א1ל לחבי ב\
וו^
1
כזאת

האחים קחתן
אינם מוצאים שותף

..מערב״ חו״ב לשלם נזקים
בסו חצי מיליון דולר
בית־המישפט בניו״יורק פסק כי על
היומון הישראלי מעריב לשלם כחצי
מיליון דולר פיצויים על פירסום ללא
אישור של כרזה המתארת את הנשיא
רונלד רגן בתור רמבו .מעריב עירער

מיגרש שמכר מינהל־מקרקעי־ישר־
אל בתל־אביב הגיע לחברה הקבלנית
האחים קחטן .אלה מחפשים שותף,
שיקנה את הבניין עבורם בעיסקת־
קומבינציה .נראה כי המחיר ששילמו
תמורת הקרקע למינהל היה גבוה מדי,
שכן אין חפץ בעיסקה.

הכנסות ותפוצת העיתון ,אולם מעריב
לא המציא את הנתונים המבוקשים
לבית־המישפט .בהיעדר הנתונים של
מעריב ,ועל סמך הצהרות התובעים כי
מעריב נמכר ב־ 245אלף עותקים ליום,

נשיא רגן
לא מסח נתוני חפ 1צה
נתונים לבית־המישפט .בית־המישפט
קבע כי לא היתה זו אשמת עורכי־הדין
של מעריב ,מישרד ׳חשלמי־ישראל׳,
שלא דיווחו לבית־המישפט על אי־
המצאת הנתונים.

רמבו־סטאלונה במעולה
חממה בצבעים שהייתה חיקוי
וביקש להחזיר את שאלת גונה הפיצוי
לבית־מישפט נמוך יותר.
ביטאון עורכי־הדין בניו־יורק מוסר
כי ב־ 28בפברואר  1986פירסם מעריב
בגליון סוף־השבוע תמונה בצבעים של
הנשיא רגן ,שהיתה חיקוי של השחקן
סילבסטר סטלונה ברמות רמבו.
בעלי הזכויות לפוסטר ,חברת אמנות
עכשווית ,פנו לבית־המישפט וביקשו
פיצוי על הנזקים שנגרמו להם בגלל
הפירסום.
ב־ 12במאי  1986פסק השופט כי
מעריב הפר את חוק זכויות־היוצרים
האמריקאי .כדי לאמוד את הנזקים
ביקשו התובעים ממעריב נתונים על

והוא העיתון הנפוץ בישראל ,פסק בית־
המישפט פיצוי בסך  475אלף דולר,
בתוספת ריבית מיום הגשת התביעה,
וכן קנס על העיתון ועורכי־דינו.
בית־המישפט קבע כי מעריב הוליך
שולל את עורכי־דינו באמריקה ,ולא
עמד בהתחייבויות שנתן לגבי המצאת

יגו חצה
דממו את
״מיזוחי״
בית־המישפט באמריקה
לא •סייע
למדינה לעבור
על החוק
הימנעות רשויות־המס מאכיפת
חובת ניהול־ספרים על יהלומנים היתה
במיסגרת הוראה מיגהלית פנימית של
רשויות־ המס .השאלה היא מה דינה של
נורמה מעץ זו ,שהיא בגדר הודאה
שלפנים משורת הדין ,ואם היא ניתנת
לאכיפה בביתיהמישפס.
הריעה הרווחת היא שאין לראות
בהוראה לפנים משורת-הדץ בסים
לזכות שפיסת אץ להסתמך כבית-
המישפט על הוראה הנמנית על סוג זה,
שכן מדובר בהוראה שנאה לתת
גושפנקה למינהג פסול ונלתי־חוקי.
אין הרשויות רשאיות למחול לאזרח
על חובה היקית בדרך של הוראה
״לפנים משורת׳הדיר ,ועל כל פנים
בתי־המישפס לא יאכפו הוראה כזו.
קביעה זו נתן בית־המישפט העליון
בהרכב שלמה שמגר ,שושנה
נתניהו והשופט אליהו וינוגרד.
הקביעה ניתנה בפסק-דין בעירעור
שהגיש יהלומן נגד פקיד־שומה גוש־
דן ,שקבע כי על היהלומן היה לנהל
ספרים ,למרות שחובה זו לא נאכפה עד
ינואר . 1981
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חילוקי־דיעות פרצו במועצת־המנה־
לים של בנק המיזרוו■ המאזחד על
מכירת סניף הבנק בניו־יורק .ירו־
מועצת־המנהלים של הבנק ,משה
יגר ,וכן עורך־הדין אליהו מירון,
הם בדיעה כי יש למכור את הבנק.
האמריקאי ,ולחזק את מיבנה־ההון של
הבנק .מנכ״ל־הבנק ,מיסאל צבינרי,
מתנגד למכירה.
הבנק קיבל באחרונה חוות־דעת
מרואי־חשבון בניו־יורק ,שלפיה שווי
הבנק הוא  91מיליון דולר .למרבה
הפליאה חוות־הדעת אומצה על־ידי
בנק ישראל ,המתנגד למכירת הבנק
שלא לפי הערכת רואי־החשבון בניו־
יורק.
מקורות בבנק הגיבו בביטול על
המחיר שבו העריכו את שווי הבנק,
וטענו כי חוות־הדעת נועדה למנוע את
מכירת הבנק.

שוק■ מ־זרח■
סי ד ר א ת
ה ס פ רי ת
ונד ה

הרב רנדא■סע
לדרום־אמדיקה
ייבואני־הבשר־והדגים התנגדו עד
כה לדרישת הרבנות הראשית ,כי
משגיחי־הכשרות שלה יסעו לארצות
השחיטה לבדיקת טיב הכשרות.
ההתנגדות נובעת מהעלות של שליחת
משגיחי־כשרות לרחבי העולם.
הערה החרדית היתה קונה עד כה רק
בשר טרי ,שכן הבשר הקפוא ,המיובא

שוקי מיזרחי הצליח להוציא
מאשתו לשעבר ,ונדה ,שיש לה
מספרה מצליחה בנווה־אביבים400 ,
אלף שקלים.
בהתאם לפסק־דין של בית־המישפט
העליון באוגוסט  , 1981עבדה ונדה
במספרה השייכת לה ולבעלה שוקי,
שעימו נמצאה אז בהליכי־גירושין.
למספרה נכנסו שוקי ,ועימו אחר בשם
אזדי .שועי ביקש מוונדה המחאה על
סך  3000שקלים ,בערבות להלוואה
שעמד לקבל מאזדי .ונרה תלשה

חיפה
ה מו ע מ ד
 1על מי שבד ״הבן
 1האובד״? האם זה
ן תרגיל או תוכנית?
״היו־יו של הפוליטיקה הישראלית"
— כך מכונה ,בחוסר־חיבה ,חבר־
הכנסת אמנון לין ,ולא בכדי.
מי שהחל את דרכו המיפלגתית
במפא״י ,כחתנו של אבא חושי הכל־
יכול ,״קפץ" לליכוד וחזר ״הביתה",
בהעבירו לשימעון פרס את המנדט
שקיבל כחלק מהרשימה שבראשות
מנחם בגין ,ניצב לפני פרשת־דרכים.
התמורה שקיבל עבור הנדוניה
שהביא ל״עבודה" — שיריון מקום
בכנסת הנוכחית — מוצתה כמעט עד
תום .עתה ,חודשים מעטים לפני
בחירת מועמדי מיפלגתו לכנסת
הבאה ,נלחם הח״כ החיפאי ,מאמני־
ההישרדות של הפוליטיקה הישראלית,
על חייו כאיש־ציבור.
במחוז־חיפה של העבודה מעטים
הסבורים ,כי ליומרותיו של לין ,להי
בחר כאחד משני מועמדי המחוז ל
כנסת ,יש בסיס איתן במציאות .סי
כוייהם של ח״כ שבח וייס ושל מזכיר־
המחוז רב גרפונקל טובים בהרבה .חרף
פעילותו הבלתי־נלאית נחשב לין על־
ידי רבים במיפלגתו כנטע זר ,כנץ
טורף ,וכ״יותר ליכודניק מליכודניק".
לין ,שאיננו חולם להיכנס לנעלי־בית,
הפריח באמצעות מקורביו ברווז,
שהכניס את עסקני מיפלגתו ללחץ
ואת הפוליטיקה החיפאית הרדודה
למתח ולמבוכה.
כן או לא? על־פי ההדלפות,
המיוחסות למקורביו ,קיימת ״הבנה"
בין לין והליכוד ,שלפיה יעמוד לין

—

—

רב לנדא
המחירים יעל!

ססרית ונדה
 400,000שקלים במקום 3000
המחאה ,חתמה עליה וכן על צידה
האחורי ,ומסרה אותה לשוקי שימלאה.
היא היתה עסוקה בעבורה ,ונענתה
להצעת שוקי שהוא ימלא במקומה את
ההמחאה .שוקי רשם בהמחאה  400אלף
שקלים ,במקום  .3000ההמחאה לא
כובדה ,והוגשה תביעה לבית־המישפט
על־ידי אזדי.
בית־המישפט המחוזי קבע כי הוא
מאמין לוונדה ,שרצתה לתת המחאה
על  3000שקלים בלבד ,ולכן מילוי
ההמחאה על סכום אחר על־ירי שוקי
היא מעילה־באמון וחריגה מההרשאה.
אולם מקבל ההמחאה משוקי ,אזדי ,לא
ידע מה הסכום שהוסכם בין שוקי
לוונדה ,והאמין בתום־לב כי ההמחאה
היא על הסך הנקוב בה .לכן אזדי הוא
אוחז־כשורה ,שרכש חיוב נקי ועל ונדה
לשלם לו את מלוא הסכום.

על־ידי מדינת ישראל ,היה כשר
בהתאם לרבנים המקומיים בכל ארץ.
עתה הסכימו כמה יבואנים לממן
לבד״ץ החרדי של הרב יעקב לנדא
מבני־ברק שליחת משגיחי־כשרות
מטעמו לדרום־אמריקה .הללו יתנו
חותמת־כשרות חרדית של הרב לנדא
לבשק רפוא מיובא .הדבר יגרום מייד
להקטנת הביקוש לבשר הטרי ולירידת
מחיריו.
אין ספק כי מחירי הבשר הקפוא
יעלו בגלל הוצאות משגיחי־הכשרות
החרדיים ,אבל הדבר יקוזז בירידת
מחירי הבשר הטרי ,שיהיה לו פחות
ביקוש.
גם בית־המישפט העליון ,ברוב
ריעות של הנשיא מאיר שמגר
והשופט גבריאל בד ,נגד רעת־
מיעוט של השופט אליעזר גולד
ברג ,סבר כי לפי פקודת השטרות
״אוחדכשורה" גובר על פגם של חריגה
מהרשאה .פקורת השטרות באה להגן
על צד שהוא רחוק מתהליך עשיית
השטר ,ואין היא באה להגן על אדם
שהוא בעל קירבה ישירה לתהליך זה.

מחפשים מנהר
ד״בינדאומי,,
הסוכנות אינה מוכות נכסיה
בלונדון
מנהל סניף הבנק הבינלאומי בלונ
דון ,סידני רוזן ,פרש לגימלאות,
ועתה מחפשים לו מחליף .הבנק ,הקרוי
באנגליה פי־ב׳ לונדון ,מנהל עסקים
צנועים ושומר על ריווחיות נאותה.

במרעגז

בעוד שהסוכנות היהודית הודיעה כי היא תמכור את בית־מישרדיה ברחוב־
קפלן בתל־אביב ,וכן את בית־מישרדיה בשדרות־פארק בניריורק ,הרי יש לה
נכסים פחות קשים למכירה אותם משום־מה אין היא מוציאה למכירה.
לסוכנות יש שטח לבניית  60קוטג׳ים ברמת־השרון .הנכס רשום על שם קופת־
התגמולים של עובדי הסוכנות .למרות ההתעניינות הרבה בו אין הוא מועמד
למכירה.

מועמד לין
תת־ל?
בראש רשימה על־מיפלגתית ,ויתמודד
על ראשות עיריית־חיפה ,עם מועמד
המערך ,אריה גוראל .הליכוד יימנע
מלהציב מועמד מטעמו לתפקיד ,ויורה
לתומכיו להצביע עבור הח״כ ממיפ־ •
לגת-העבודה .גם החזית הדתית
המאוחדת בעירייה ,שהיא מלאה
טענות כרימון נגד גוראל על כירסום־
כביכול בסטאטוס־קוו המקודש ,עשויה
להפר את הברית ההיסטורית עם ממד
לגת־העבודה ,הקיימת עדיין בחיפה,
ולתמוך בלין .במיקרה כזה צפויה
התמודדות מרתקת ושקולה על תפקיד
ראש־עיריית־חיפה.
לין עצמו מכחיש כלפי־חוץ כל
אפשרות של הצגת מועמדותו לראשות
העירייה ,ובמקביל הוא ״מודה" שגור
מים רבים לוחצים עליו לעשות כן .זה
מגביר את נדודי־השינה אצל עסקני
המערך ,החוששים ממהפך היסטורי
ב״חיפה האדומה".
גם הטוענים שמדובר בתרגיל של
פוליטיקאי ,המנסה להבטיח את מקומו
בכנסת הבאה ותו לא ,מתייעצים
בחדרי־חדרים כיצד ניתן להרגיע את
מי שפעם כונה בקירבם ״הבן האובד״,
ואשר עלול להאכיל את מיפלגתו
הישנה־חדשה במרורים.
העולם הז ה 2637
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