
 וכס שיעבוד
 תור ורשם שלא
כטד יום: 21

 ורב־משמעות לכת מרחיק פסק־דין
 על־ באחרונה ניתן רבים נושים לגבי

 אליהו בתל־אביב, המחוזי השופט ידי
 שיעבוד־נכס כי קבע הוא וינונרד.

 נרשמה לא אם תקף יהיה לא כביטחון
 תוך רשם־החברות אצל הערודאזהרה

חוזה־השיעבוד. מעשיית יום 21
ק הילווה שבו במיקרה דן השופט  מ

 לוי חיד לחברת־הבנייה כספים איגוד
שיעבוד כביטחון וקיבל ובניו(בפירוק),

וינוגרד שופט
□רחיק־לכת פסק־דין

 אצל נרשמה המשכנתא מיגרש. על
 רשם־ במישרדי אולם רשם־המקרקעין,

 ארבעה רק משום־מה נרשמה החברות
 הבנק ראה כאשר לאחר־מכן. חודשים

 לר־ פנה לחברה, מפרק מונה כי
 השיע־ את לרשום וביקש שם־החברות

שו נימוקים בגלל המועד, אחרי בור
 ורשם הסכים ורשם־החברות נים,

בסיפרי־החברה. הערת־אזהרה
 כי מנומק בפסק־דין קבע השופט

 ממשות אין כי במפורש אומר החוק
 רשם־ אצל נרשם לא אם לשיעבוד,

 חברה רוצה כאשר יום. 21 תוך החברות
 עליה באיחור, השיעבוד את לרשום
והר לשם־כך, מתאימה בקשה להגיש

 לרישום המועד את להאריך רשאי שם
 במיק־ אירע במועד אי־הרישום אם רק
 אחרת, מספקת מסיבה או בשגגה, או רה
 במצבם לפגוע כדי בנסיבות שאין או

 או אחרים, בעלי־מניות או נושים של
לשכדכך. אחרים טעמים שיש

 כל היה לא הזה הספציפי במיקרה
 הרשם רשם ולכן באיחור, מיוחד טעם

מנו החלטה שנתן מבלי השיעבוד את
 ברור לכן הרישום. מועד להארכת מקת

לרישום. ערך אין כי
 על בהסתמכו וינוגרד, השופט אולם

 לרשם אסור כי קובע אנגלית, ספרות
 נמצאת החברה כאשר מועד להאריך

 תעודה או רישום כי וכן בהליכי״פירוק,
 לבעל־ מקנים אינם בעיקבותיו שניתנה

 נושים, בזכויות לפגוע זכות השיעבוד
הפירוק. עם שהתגבשו

 הם במישפט שזכו עורכי־הדין
חזובסקי־מונחב־פישלר.

ה מ ג ו ד ל ה ק ש ח ג ? ר י ג •
 התומכים בין היה תנועת־המיזרחי, של הכלכליים המוסדות מראשי יגר, יצחק

 נגדו. מיכתבי־השמצה גל הוליד הדבר מימ״ד. בתנועת
שחר. בהם אין כי העלתה המיכתבים בדיקת
 ומקבל משהב, הבנייה חברת של בלבד יו״ר הוא יגר בהם, לנאמר בניגוד
 אדנים. ובנק הסיזרח׳ בוק של מועצת־המנהלים יו״ר גם הוא החברה. מן משכורת

 כהוצאות, מקבל שהוא התשלומים כל את נהג. ללא מכונית לרשותו מעמיד הבנק
 הנוהגים בארץ המעטים בין והוא משהב, לחברת מעביר הוא ישיבות, תמורת או

כך•

 ■שואל, בין מטוסים עיסקת
ודווס־אפויקה צ׳יל•

שונים, מעיים שעו׳ ההצמדה,
הבנקאות חשיפת

 גראוז בחינה אחרי אולם ראשון, במבט מהפכניות הן הבאות ההצעות
הקשה. הכלכלי ממצבה המדינה את לחלץ עשויות הן כי

 קבוע, בתאריך החל במשק, מעדכת-ההצמדה כל ביטול כל, ראשית
 כה, עד שהיו בהטדרי־ההצמדה לגעת כוונה אץ באפריל. האחד - נאמר
 הכטף בהצמדה. להלוות או ללוות ניתן יהיה לא הקבוע שמהתאריך אלא
לכלום. צמוד יהיה ולא בריבית, מחיר ישא

 העיקרי המרכיב את מהווה ההצמדה מכך. כתוצאה יקרו דברים כמה
 בריבית מקרנות־הגמל כטפים היום לווה המדינה לדוגמה: הכסף. לייקור

 בשני* מייד הריבית את יוזיל ההצמדה ביטול .5.5* של צמודה־למדד
בהמשך.) ראה הבנקאות, חשיפת תתווסף (לזאת שלישים.

 כמו בעבר, שלוותה הצמודות ההלוואות את לפרוע תצטרך המדינה
 בלבד. לא־צמודים כספים לשם־כך לגייס ותוכל שהנפיקה, איגרות״החוב

 גביית* מהגברת או בהתייעלות או לגייסו שתצטרך כסף, לה יחסר
 כמו רכוש מכירת על־ידי עצמה את לממן תצטרך המדינה חמיסים.

שלה. המנגנונים צימצום או ממשלתיות, חברות
 את לבטל יש הון. לייבוא מעדכת־הבנקאות חשיפת נלווית זה לצעד

 בחו״ל בסף ללוות האפשרות פתיחת בוזו״ל. כספים ללוות האיסורים
 הבנקים של לרמה הריבית את להוריד בישראל הבנקים את תכריח
 2* על עולה אינה בחו״ל הלוואות על הריבית היום השוואה: לשם בחו׳׳ל.

מכסיטוק. לחודש,
 בארצית* כמו נמוכים, מס־הבגסה שיעורי לקבוע יש שלישי: דבר
 כספים לכאן יחזיר הדבר שם, מס־ההכנסה שיטת את ולאמץ הברית,

הגבוהים. שיעורי־־המס בגלל בישראל, מהשקעה הנרתעים
 גם תאפשר האמריקאית למערכת כאן מס״ההכנסה מערכת התאמת

 שנה בכל ממלא אזרח כל ,285;הוא המכסימלי המס שם הגבייה. הגברת
 למרמים העונשים מהדו״חות. 10־,״ ביסודיות נבדקים שנה בכל דו״ח.

לעברייני-מס. מיוחדים בתי־מישפט יש ביותר. כבדים
 כך על״ידי בצרפת. כמו שונים, שיעורי״מע׳׳ם לקבוע יש רביעי: דבר

 שיעורי-המע׳׳ם הורדת על-ידי לטפחם, שרוצים ענפים לעודד ניתן
עליהם.
 על״ידי תקציב־הביטחון את משמעותית להקטין ניתן חמישי: דבר
לפרו הון מישרד־הביטחון מגייס שבה האמריקאית, השיטה אימוץ

 המרכבה, טנק שפרוייקטים לכך סיבה אין בבורסה. צבאיים ייקטים
 או טישרד־הביטחון על-ידי האמיסיות מהנפקת ימומן לא למשל,

 מערכת* של שונים לפרוייקטים כסף לגייס ניתן כך הצבאית. התעשייה
 יהיה ניתן זו בדרך המדינה. בערבות נאה, בריבית ההנפקות הביטחון.

ישירות. הציבור על־ידי מתקציב״הביטחון נכבד חלק לממן

במוסך תאונת־עבודה מתי
כחוק?' תאונת־דרכים היא

 בית־המישפט קבע שבו פסק־הדין,
במכו מיכל־דלק התפוצצות כי העליון

 כהגדרתה כתאונת־דרכים, כמוה נית
 תאונות־דרכים־ לנפגע׳ לפיצויים בחוק
 שבהן בנפגעי־תאונות, האיץ ,1975

מז את הם אף לנסות מכונית, מעורבת
לם.

 זינגל־וסק־ אילנה עורכות-הדין
 תביעה הגישו בדג ושאילה ביץ
 חד מפח נחתכה שידו עובד־מוסך, בשם
 נקבעה מכך וכתוצאה במוסך, רכב של
 כי טוענת התביעה .45־? של נכות לו

מנו ברכב שימוש תוך אירעה התאונה
כחוק. תאונת־דרכים היא ולכן עי,

זינגל־וסקביץ אילנה
כחוק תאונת־דרכים

 דולר, מיליון 60 כך על נוסף ותקבל ,5אף־ מטוסי 16 מצ׳ילי תרכוש ישראל
 יהיה לא הכפיר למטוסי המנוע כפיר, מטוסי 12 לצ׳ילי תמכור זאת ותמורת
 לא וכך הצרפתית, סנקמה תוצרת אלא האמריקאית, אלקטריק לוראל מתוצרת

אמריקאי. אישור טעונה העיסקה תהיה
בקלי היוצא אפירס, פורין ישראל של נובמבר בגליון התפרסמו אלה פרטים

פורניה.
 דולר. מיליון 170 תמורת לאיראן, אלה מטוסים למכור צ׳ילי עמדה שנה לפני
 לחברות שאסור המדינות ברשימת נכללה שצ׳ילי היתה למכירה הסיבה

 המכירה זכויות־האדם. הפרת בגלל לנשק, חלקי־חילוף להן למכור אמריקאיות
 קובאיים אנגליים, ישראליים, סוחרי־נשק על־ידי להתבצע אמורה היתה לאיראן

וארגנטיניים.
מעור ועל העיסקה, על באפריל דיווחה אי־בי־ס■ האמריקאית הטלוויזיה רשת

בה. דובדבני שבתאי הישראלי הנשק סוחר בות
 האישור את ביטל הישראלי ומישרד־הביטחון העיסקה, בוטלה מכך כתוצאה

בסחר־נשק. לעסוק דובדבני של
משולשת. בעיסקה הפירסומים, לפי המטוסים, יימכרו עתה

האפי־ל״ד׳ והצלחת דכנר
 שערות, להורדת המוצר הצלחת

 קיבוץ על־ידי המיוצר האפי־ל״ד׳,
 כתבות לגל באחרונה הביאה הגושרים,

 מי לכל ושבחים הגדולה, ההצלחה על
 לא איש אבל בקידומה. חלק שנטלו

■ 1 י 8

 מכריע תפקיד לו שהיה מי את הזכיר
 מכיוון אולי דכנר. שמואל בהצלחה:

 לבתו, רתוק בלונדון, עתה נמצא שהוא
בבית־חולים. המאושפזת

הציבור? זה ■
? מטייח רכש *

 רכש הציבור כי היה חמשת-האחוזים של הפיחות את שאיפשרו הבלופים אחד
היתרות. את מסבן והדבר דולר, מיליון 170ב־ מט׳׳ח שעבר בשבוע השלישי ביום

 היו שני ושני(ביום ראשון שישי, יום עבור היו שלישי יום של הקניות ראשית,
 כי מסתבר כרגיל). סגורים הם ראשון ביום החג. בגלל סגורים, בחו׳׳ל הבנקים
כל־כך. חריג היה לא היומי הממוצע

 מיספר רכש המט״ח את הציבור? זה מי רכש"? הביטוי,הציבור פירוש מה שנית,
 חשבון על תשלומים להקדים שביקשו — מאות כמה — אגשי-עסקים של קטן

 על ספקולציה שעשו עצמם, המקים גם הם אלה רוכשים בחו״ל. שלקחו הלוואות
מט״וב עצמם עבור ושרכשו הפיחות,
 אנשי-עסקים של מצומצם מיספר הבנקאיות, המניות במשבר כמו כי יוצא
המחיר. את ששילם כולו, העם את באף הוליכו

הצ לא שיזמי־ההמצאה היא האמת
 עד אותם, לממן גורם שום לשכנע ליחו

 לאחת מייד שהורה דכנר, אל שהגיעו
 מאגרי שהקים, הציבוריות החברות

 ההמצאה. את לממן טכנולוגיה,
אליו פנו לממשות הפכה היא כאשר

 בעלי־מניות גם שהיו התק״ם, רכזי
 ההמצאה את יעביר כי וביקשו בחברה,
 רכנר חסר־כל. שהיה הגושרים, לקיבוץ

שהקי מוטב כי והחליט בקיבוץ ביקר
 אנשי־הבורסה, מאשר כסף ירוויח בוץ

לקיבוץ. ההמצאה את והעביר

\זבזדג\י'ם
מיקרופוד□
במוסקבה

 ארצות* כשגריר בשירותו ♦ החל
 (״ביל״) ויליאם בישראל, הברית

ומומ מיקצועי דיפלומט ),58(בדאון
 את החל הוא שבה אסיה, לענייני חה

 זוטרים בתפקידים שנה, 30 לפני דרכו,
 לפני עד בראון, ובסינגפור. בהונג־קונג

 הוא בתאילנד, ארצו שגריר קצר זמן
 נשיא-המדינה, את ברך רב־לשוני(הוא

 כתב־ההאמנה הגשת בעת הרצוג, חיים
 גם השאר, בין ושולט, בעברית שלו,

 לארבעה, אב במונגולית), וגם ברוסית
 הציר ,2 בארץ(כמס׳ פעם שרת שכבר

 לד סם של בתקופת־כהונתו המדיני,
 בראש האחרונים, בחודשים ועמד, איס)
 החוץ (מישרד־ מחלקת־המדינה צוות

הח בניינה בנושא שטיפל האמריקאי)
במוס ארצות־הברית שגרירות של דש

 על־ כנראה הושתלו, שבקירותיו קבה
 מיקרופונים, אינסוף הסובייטים, ידי

אוכלס. שהבניין לפני שנתגלו

במיזרח סיגריות
 שר־ה־ לישכת למנהל ♦ נתמנה

המדי וליועצו ארנס, משה החדש, חוץ
 הצעיר אחיו ),33(מרידוד * סלי ני,

 מיזרחן מרידור, דן שר־המישפטים של
 הרבה בחיבתו הידוע השכלתו, לפי

 סיגריות חפיסות שלוש (עד לעישון
 כפר- מייסדי בין בעבר שהיה ומי ליום)

 שליח לירושלים, שממיזרח אדומים
 ועוזרו בניו־יורק הציונית ההסתדרות

 שר־בלי־ היה כשזה ארנס, של האישי
הקודמת. שמיר בממשלת תיק

ברוח אבקת־שום
הצה״לי לוח־דזמזון ♦ שונה

 האינתיפאדה, לעצירי )119 מס׳ (לוח
 כך לחיכם, יותר להתאימו על״מנת
 קפוא לדג בנוסף עתה, כולל שהלוח

בש פעמים שלוש לעציר, גרם 100(
 לעציר, גרם 65( משומר ובשר בוע)

 של מנות גם בשבוע) פעמים שלוש
 17(פול ליום), לעציר, גרם 11(עדשים

 גרם), 65(חומוס גרם), 40(זיתים גרם),
 כרסק תבלינים ומיבחר טחון קפה

ואבקת־שום. כמון חריף, פילפל

חיטה
בנגב

 ,70 בגיל שמריהו, בכפר ♦ נפטר
 מינהל־טאבה ראש אלוני, ראובן
 אלוני, שולמית ר׳׳ץ ח״כ של ובעלה
 מארבעה שלושה ואם השנייה אשתו
 פועל־ של ובנו פולין יליד אלוני, בניו.

בצעי היה תל־אביב, בעיריית תברואה
 .וממייסדי איש־ביטחון רועה, רותו

שמייח בעמק־יזרעאל, אלונים קיבוץ
 ב־ מערות־הקברים גילוי את לו סים

 היה במילחמת־העצמאות בית־שערים.
 על־ לנגב יצא ולאחריה מפקד־גדוד

 אך חיטה. לגידול בהכשרתו לעזור מנת
 היותו בגין לאלוני בא פירסומו עיקר

ולי מקרקעי־ישראל, מינהל מראשוני
 (שארם שלמה מרחב מינהל ראש מים,

אל־שייח׳).
• • •

שר נגד עד
שבו שלושה בבני־ברק, ♦ נפטר

 ישראל ,71 ה־ יום־הולדתו אחר עות
 בני־ עיריית ראש לשעבר גוטליב,

 רב של ובנו הונגריה יליד גוטליב, ברק.
 הכשרות על המפקח היה ימיו (שבסוף

 של מרכזי־הקליטה — בבתי־העולים
 שעסק, המפד״ל איש היה ימים), אותם

 תנועת־הנוער סניפי בריכוז היתר, בין
הפו של המיקצועי באיגוד בני־עקיבא,

 ־׳לצ סוכנותית ובשליחות המיזרח■ על
ב סייעה, עדותו ולצרפת. כוסלובקיה

 בממשלת השר את(אז) להפליל שעתו,
אבו־חצירא. אהרון ישראל,

 חרכי. שם הוא אללי!) עם סר(חורז *
 יםין1ב שכם בזי 928ם־ אחד שר שםו

 שר בשיבת-ציון סבבר ארצה 1ששב
חםיה.1ו עזרא

2679 הזה העולם


