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 על שחשבו מי גם אבל בכספם.
ת מו תקד  בהוצאות הקשורה ה

 פעמיים, לחשוב יצטרכו גדולות,
 זאת להרשות יוכלו באמת אם

 לא הכספי בתחום גם לעצמם.
 כששבתאי ,1991ב־ פשוט. יהיה

 השני לבית יגיע עצמו (סטורן)
 יהיה דלי, מזל הכספים), (בית
הכלכלית. מהבחינה קשה יותר

עצו ושינויים גדולות מהפכות
 בעבודה יושג הכסף יהיו. לא מים

לב יסכים שלא ומי ומפרכת, קשה
 העבודה, בצורת מהפכני שינוי צע

 הוא שבה ובשיטה לכסף בגישה
 ימצא הזה, הנושא לכל מתייחס

 את מכריח אוראנוס בבעיות. עצמו
 מנקודה הכל על להסתכל האדם
 שהגדיים כדאי לחלוטין. שונה
 זה, במידע ישתמשו זאת, יזכרו
 את לשפר נכונה, בגישה אף ויוכלו
מצבם.

מגורים •
 או לשפר קל כל״כף יהיה לא

 כשהדבר רמת״החיים את להעלות
 חדשה לדירה מעבר למגורים. נוגע

וב בדחיות בעיכובים, כרוך יהיה
מהמ יותר הרבה ויימשך עצבים,
 או דירה לחפש הזמן זה אין תוכנן.
 אין לפעמים אבל לשפץ, או לקנות
 שאי־אפשר לדעת טוב אז ברירה
 זה בעניין כלומר, המזל. על לסמוך

 להגיע לא כדי קשה לעמול צריך
 אי-אפשר שבו קיפאון של למצב
התוכניות. את לבצע יהיה

בריאות •
 המזל, על האחראי יופיטר, כוכב

תאו במזל השישי בבית יימצא
 ובבריאות. בעבודה הקשור מים,

מ קושי יהיה לא הבריאות בנושא
המת מסויימות מחלות יש יוחד.

 נמצא כשיופיטר דווקא פתחות
קשו אלה מחלות הבריאות. בבית

 ובעוד בסוכר בהתפשטות, רות
ה כללי באופן אך דברים, מיספר

תינזק. לא בריאות
 ״רזה", במזל הנמצאים הגדיים,

 שהם למה לב לשים עכשיו יצטרכו
 להשמנה שנוטים מי אוכלים.

אי  מרץ שמחודש שיידעו כד
 מי חזקה. תהיה להשמין הנטיה

 עבה, מגיזרה לסבול רוצה שלא
 דיאטה לו ויכין שיתכונן כדאי

 ישמינו מהנשים חלק מתאימה.
 הוא זה תחום וגם הריון, בגלל

יופיטר. כוכב של באחריותו
נסישת •

 עכשיו יוגבלו. לא הם זה בנושא
ולפ לחו״ל מנסיעות ליהנות יוכלו
 אחרים קשיים על עצמם את צות

 לטייל יוכלו הם לעבור. שעליהם
מיו הגבלה וללא קושי ללא בעולם
חדת.

לבינה שבינו ומה 9
 מה את לתאר פשוט כך כל לא

 צפויים זה. בתחום עליהם שיעבור
 חלק אצל משמעותיים. שינויים

כלו למיסגרת, כניסה תהיה מהם
 אבל מישפחה, ובניית חתונה מר
 מה וכל קל תהליך יהיה לא זה

 מישק- ישאיר כזה לצעד שיתלווה
 יש וכאלה האחרים, כבדים. עים

ת. יסבלו רבים, דו  כוכב מבדי
זה. בעניין מרחם לא שבתאי

 פרשיות עימו מביא אוראנוס
 פתאומי, קשר מעניינות, אהבה

 גדולה. ובהתלהבות בסערה שבא
 הקשר נמשך שבה התקופה משך
 מלהיבה תהיה והפרשה קצר יהיה

 כך בפתאומיות. ותסתיים ומרגשת
 של בחסותו הקשרים מתנהלים
אוראנוס.
 במישפחה מעורערים יחסים

 כדי לסיום, פתאום להגיע יכולים
 ולבלוע לוותר צריך יקרה לא שזה

 לא מריבות, לעורר לא אופן ובשום
 המצב. את ולקבל בדרישות לבוא

 לא כפייה מתוך שיבוא השינוי
 הגדיים. של לטובתם להיות יכול

 בריא טוב, חדש, לקשר הסיכוי
 בלשון וזאת גבוה, אינו ופשוט

המעטה.
2677 הזה העול□
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 נגד פסק־דין
ווסקביץ סופר

סו דויד הישראליים אנשי־עסקים
 לשלם חוייבו וסמביץ ונחום פר
 רווחים על דולר מיליון 3.7 של קנם

 בניירות־ ממיסחר שהרוויחו לא־חוקיים
 כך פנימי. מידע ניצול על־ידי ערך
בקב בניו־יורק, גבוה בית־מישפט פסק

הא רשות־ניירות־הערר טענות את לו
מריקאית.
שדיווח דורנאל. הל־סטריט היומון

שבחים
חו□1ל

קלקא
 רבע הקדיש ט״מס נירינרק היומון

 איל־ שמקים לשכונת־המגורים עמוד
 בציינו קלקא, נחום הישראלי הבניה

 לשוק לחדור הצליח הישראלי היזם כי
 מהקבלנים יותר וטוב מהר האמריקאי

האמריקאיים.
 הדרך כי בטוחים הקבלנים רוב
 היום החלש בשוק בתים למכור הטובה

 זו אולם יותר. פשוטים לעשותם היא
 יש כי מצאו ואחדים האמת, תמיד אינה
הה בדרך הולכים אם לא־צפוי שוק

ט״נוס. ניריזרק כותב — פוכה
 יזם קלקא, נחום גם מצוי אלה בין

 בבניית מעמדו את שביסס ישראלי
 הוא עתה בתל-אביב. ובתים מישרדים

 בארצות־הברית, פעילותו את מרחיב
 תוך נוצרה בתי-הלוכסוס ואסטרטגיית

 — באמריקה הראשונה השקעתו כדי
 ודו־מיש־ בודדים בתים 119 הקמת

ניו-יורק. במדינת יורק, בעיר פחתיים
 את לראות הבאים כי גילה קלקא
 מעוניינים הפכו מציע, שהוא הבתים,

 והוסיף הבתים את שהגדיל אחרי יותר
 יוכלו כי ציפה שלא לוכסוס להם

 קונים של נלהב שוק גילה הוא לקנות.
 קטנים, ילדים עם נשואים, צעירים
 לתנאי-הרווחה בדומה לגור הרוצים

הסמוך. וסצ׳סטר במחוז רואים שהם

ט״מס״ בניריורק עמוד .רבע
 הקרקע מחירי המחוז שבכל בעוד
 650מ־ נעים והם מאוד, יקרים והבתים

 גילה בודד, לבית דולר אלף 800 עד
 בחצי, זולים המחירים ביורק כי קלקא
 החליט הוא הגיוני. הסבר כל ללא

 קרקע שטח ורכש זו עובדה על להמר
 הוא דולר. מיליון 1.7ב־ ביורק, גדול

 של במחיר בתים כמה לבנות התחיל
 מהרה עד גילה לבית, דולר אלף 230

 והגדלת־ תוספות דורשים הקונים כי
 הוא עתה יותר. לשלם ומוכנים שטח,
 הלוכסוס, דרישות לפי מייד בונה

 לבית דולר אלף 450 עד 350ב־ ומוכר
 ונחתמו נמכרו, שבנה הבתים כל בודד.
נוספים. עשרות לגבי חוזים

 הקמת — קלקא של אחר פרוייקט
 אף זכה — פוקיפסי בעיר דומה שכונה

 המקומי. בעיתון נלהבת בכתבה הוא
 בודדים, בתים 104 שם בונה קלקא
 14 דולר. אלף 165 עד 150 של במחיר
של הראשונים בשבועות נמכרו בתים

 שהיה כמי וסקביץ את הגדיר על־כך,
 סריד בחברת מחלקת־המיזוגים מנהל
 מאנשי- כאחד סופר ואת הענקית, לינץ׳

בישראל. הבולטים העסקים
 במהלך עוקלו וסקביץ של נכסים
 למישפט התייצב שלא אחרי המישפט,

התגונן. ולא
 ,1987 במארס הוגשה נגדם התלונה

 בניצול )37(וסקביץ את האשימה והיא
 במריד בעבודתו אליו שהגיע ידע

 הגדולות החברות אחת שהיא לינץ־,
 את מסר וסקביץ במניות. לסחר בעולם
בחשבו במניות שסחר לסופר, המידע

ב בחשבונות שלט הוא באמריקה. נות
בב הרשומה פלנמיר, החברות אמצעות
בליכטנשטיין. הרשומה ומידע, ריטניה,

 עשו השניים כי קבע כתב־האישום
 למארס 1984 אוקטובר בין עיסקות

 חברות. כמה של במניות במיסחר 1986
 דולר, מיליון לווסקביץ שילם סופר

ברווחים. כחלקו
 של אמידה ממישפחה הוא וסקביץ
 אזרחות וקיבל בישראל, סוחרי־טבק

בריטית.
 להחזיר לווסקביץ מורה פסק־הדין

ולמסור שקיבל, הדולר מיליון את

 בין הסוו
 הקיבוצים

למס־ההבנסה
לק ללכת הסכים מס־ההכנסה

 והתבשר הקיבוצית, התנועה ראת
שנים. לכמה הסדר־מיסים לגבי

ה ניהלו שבה בתקופה מדובר
החקל השנה לפי ספרים קיבוצים

בש באוקטובר. המסתיימת אית,
הפ נוצרו הדוהרת האינפלציה נות

 ההכנסות בחישובי גדולים רשים
שנו הספרים בין עליהם, והמיסיס

 לבין אוקטובר עד מאוקטובר הלו
 עד ממארס שנוהלו הספרים

מארס.
א אפשרויות חוסלו באחרונה

 כל כי הורה ומס־ההכנסה לה,
 ינואר. עד מינואר ינוהלו הספרים

ה לגבי לנהוג כיצד השאלה אולם
נש החדשה ההוראה שלפני שנים
פתוחה. ארה

 לפי שומה הוציא מס-ההכנסה
 כולם והקיבוצים השפיטה, מיטב

 בבית־ה- במישפט-לדוגמה עירערו
והפ בבאר״שנע, המחוזי מישפט

 לעליון, עירעוד הגישו הם בו. סידו
 הגיעו חודשים כמה לפני אולם

 רשויות-המס. עם להסכם־פשרה
 שנת לפי יהיו ההכנסות חישובי

 מס- אולם מארס-מארס, המס
 בהפרשי־ להכיר הסבים ההכנסה

 על החובות בגין שנוצרו ההצמדה,
מוכרת. כבהוצאה אלה, מיסיס

 מודולרית בבנייה הם הבתים המכירה.
 במי־ היחידות את מזמין קלקא (אגב,
 על-ידי הנשלט מתועשת, לבנייה פעל

 בהתאם ודוקר). זכריה אחר, ישראלי
 הוא האמריקאי החלום העיתון, לדברי

 קולוניאלי״, .בית שקרוי במה לגור
 דבר לקבל בישראל. לקוטג׳ המקביל

 בלתי־רגיל, הוא המוצע במחיר כזה
לבתים. הביקוש רב ולכן

 הוא השכונה נבנית שבו המקום
 הרי אל וצופה לרשת״כבישים סמוך

 גבוהה איכות־דיור ומאפשר הקטסקיל,
 דומה דבר לרכוש ניתן לא שבו במחיר

המחוז. בכל

סופר איש־עסקים
חבישת עד חסינות

האמ לרשות־ניירות־הערך נוסף מידע
ריקאית.
 רשות־ עם עיסקה עשה סופר דויד

 דולר מיליון 2.7 החזיר ניירות־הערך,
פליליות. תביעות נגד חסינות וקיבל

בעל
ג״נס ששוו

בהונאה מואשם
ה ששון, חברת־הג׳ינס של הנאמן

 סעיף לפי פשיטת־רגל בהליכי נמצאת
 מייסד נגד תלונות של שורה הגיש ,11

ומישפחתו. גז, סול ובעל־החברה,
 ,11 סעיף הפעלת את ביקש גז

 נושיה, נגד חברה על להגן המיועד
הב את אישר בנידיורק ובית־המישפט

 שמינה הנאמן התלונן עתה קשה.
 כספים העביר גז כי בית־המישפט,

החברה, של שהיה אחר, ורכוש רבים

הבנקים
הישואל״ם

והחוק
האמריקאי

 האחרונות הבחירות לפני ימים כמה
סו בקריאה הסנאט העביר באמריקה

 הפועלים זרים, בנקים המחייב חוק, פית
האמ לרשויות לדווח לאמריקה, מחוץ

 10 של במזומן עיסקה כל על ריקאיות
 החוק מעניק כן ויותר. דולר אלפים
 לחקור האמריקאיות לרשויות סמכות

אלה. עיסקות על הזרים הבנקים את
 הבנקים לגבי שנים זה קיים כזה חוק

בארצות־הברית. הפועלים
 המאורגן, בפשע להילחם נועד החוק
ריווחי־סמים. בהלבנת ובעיקר
 שבשנה לאחר נולד החדש החוק

 הקולומבית, הרשת נתפסה האחרונה
 של דולארים מיליוני מאות שהעבירה

 אל באמריקה שנמכרו מסמים רווחים
הע באמצעות המדינה, לגבולות מחוץ
 באמריקה, הפועלים זרים בבנקים ברות
 לתיקון עד באירופה. לבנקים ומהם

 להתחקות אפשרות היתה לא האחרון
מאמריקה. יציאתו ואופן הכסף אחרי

 אין האמריקאיות לרשויות כי ברור
 הפועל בנק על לאכוף אמצעים כל

 החוק. את לקיים בישראל או בשווייץ
 לדווח יסרבו כי הודיעו כבר השווייצים

וצ עיסקות־מזומנים, על לאמריקאים
מדוו השווייצים זה חוק בלי גם כי יינו
רא ישנה שלגביה עיסקה, כל על חים
האמרי פלילי. מפשע נובעת שהיא ייה

לכ דרכים די להם יש כי השיבו קאים
שיתוף־פעולה. הזרים הבנקים על פות

היש הבנקים הגיבו טרם כה עד
 הקולר הרשת של במיקרה ראליים.

 ממלביני־הכספים חלק כי התגלה מבית
 נוי1לא בבנק שהשתמשו ישראלים, הם

 מי- על הכספים. להעברות בנידיורק
 רשויות־ של פשיטה נערכה הבנק שרדי
האמריקאי. החוק

 ואנט ז׳ק בבעלות שהיה לחשבון־בנק
 נכסי־החברה את רוקן ובכך גאנין,
מנכסיה. חלק הנאמן משליטת והוציא

 על המכריז פסק־דין ביקש הנאמן
 ולשות־ לגז והמורה כבטלות, העיסקות

הכ את לחברה להחזיר פיו־לעיסקות
שהוציאו. ספים

■ ד ס פ ק ה לי״קנון״ ענ
 והנשלטת גלובוס ויורם גול* מנחם בבעלות שהיתה חברת־הסרטים ן,1קנ

 הפסד על הודיעה נזלן־נלובנס. עם פעולה בשיתוף איטלקית קבוצה על־ידי עכשיו
הילייוד־רפורטר. היומון מסר כד השנה. השלישי בריבעון דולר מיליון 21.6 של

וגלובוס גולן מפיקים
חלר מיליון 50ב־ נכסים מכירת

 ירידה חלה בהכנסות גם אשתקד. ריבעון אותו לעומת בהפסד, 1196 של גידול זהו
הקודם. הריבעון לעומת ,2495־ של

 בבריטניה באיטליה, נכסים קנון מכרה השנה, במשך ההפסדים את לכסות כדי
דולר. מיליון 50 של כולל בסכום ובלוס־אנג׳לס,

 של הנקי השווי שבו מצב יצרו האחרונים ההפסדים כי אישר החברה דובר
 מוקדמת גבייה למניעת הדרוש המינימום דולר, מיליון 37.5ל״ מתחת ירר החברה

גדולים. חובות של
המוקדמת. הגבייה הפעלת צפויה האחרון, בריבעון זה ממצב תיחלץ לא קנון אס
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