
 
דעות  

ועדת וינוגרד נולדה כילד לא רצוי 
מזיווג בין חתירת הממשלה למנוע 
הקמת ועדה כלשהי ללחץ ציבורי 

 .לוועדת חקירה
כשרק יצאה לאוויר , מיד עם לידתה

קינטר , ץ"התגרה בה בג, העולם
ברוב של , והעביר אותה בדוחק
הימנעות . "ארבעה נגד שלושה

איננה ", ץ"אמר בג, "מהתערבות
... עדות לנחת רוח 

הקניות הכי טובות שלך 

 Intel Dualמחשב 
CORE 3GHZ 

1499 ₪ 
משלוח₪  49

Sony 42"מסך פלזמה 
6990 ₪ 

כולל משלוח

 MP4נגן קליפים 
139 ₪ 

משלוח₪  49

אף אחד לא רוצה להחזיק "
עקב סבירות גבוהה , דולרים

 "ב"להורדת ריבית בארה

כך טוענים ] ח"לאתר המט[
אסטרטגים על רקע היחלשות 

המטבעות  16מתוך  13הדולר מול 
הלירה שטרלינג * העיקריים בעולם 

שיא של  -דולרים  2מתבססת מעל 
 שנים 15

  

 הקוצים של ורדה 
השופטת ורדה אלשיך ממשיכה 

" המפרקת: "לקרוא עורכי דין לסדר
, ד נחמן גולדברג"הצליפה בעו

שהיה חבר בוועדת האתיקה של 
לאחר שניגח את , א"ועד מחוז ת
גם הלקוחה שלו . ר"נציגת הכנ

 חטפה בגלל התנהלותו 
  

": גלובס"של  Gבעקבות תחקיר 
הערך פשטה על -רשות ניירות

משרדי חברת ההשקעות 
 אקסלנס נשואה

בפרסום שהופיע בחודש פברואר 
 נחשף כי בית ההשקעות האחרון

גבה מהקרנות שבניהולו עמלות 

; מופז הודיע על רפורמה להסדרת ענף הליסינג
 תביא לגל מיזוגים בענף: הערכות

בכירים בחברות הליסינג הגדולות הביעו סיפוק מהרפורמה וטענו 
" החאפרי"ותמנע את תופעת השירות " תעשה סדר בענף"כי היא 

 של חברות קטנות

הרפורמה להסדרת ענף הליסינג של משרד התחבורה שתיחתם 
צפויה ליצור גל של מיזוגים בענף ורכישות של חברות ליסינג , בקרוב

כך מעריכים . קטנות ובינוניות על ידי חמש חברות הליסינג הגדולות
. בכירים בענף הרכב

צפויה על פי הערכות לכלול, שפרטיה המלאים טרם פורסמו, הרפורמה
שורה של דרישות להוכחת איתנות פיננסית ודרישות של שירות 

אלה יגדילו . ותחזוקה לכלי הרכב כתנאי לקבלת רישיון לעיסוק בליסינג
שכבר עומדות, החברות הגדולות משמעותית את היתרון התחרותי של

חברות ליסינג קטנות ובינוניות עם , לעומת זאת. כיום ברוב הדרישות
ציים של כמה מאות כלי רכב עד אלפים בודדים יחויבו לבצע השקעות 

 . שיעמידו בספק את הכדאיות של תפעולן, הון נרחבות וארגון מחדש

לשכת שר התחבורה כי השר שאול מופז ) 'ד(הודיעה היום , בתוך כך
חתם על שורה של תקנות שיכנסו לתוקף בקרוב המסדירות את ענף 

העיסוק , על פי התקנות החדשות. הליסינג שהיה פרוץ עד כה
יחשב כעיסוק בהשכרת רכב ויחיל על חברות ) ליסינג(בהחכרת רכב 

 . הליסינג את התנאים והחובות החלות על חברות השכרת רכב

גם " טסט"בהודעה של לשכת השר נמסר כי רכב ליסינג יחויב במעבר 
עד כה . בדומה לרכבי השכרה, בשנה הראשונה לעלייתו על הכביש

בכל רישיון, בנוסף. רק לאחר שנתו השנייה" טסט"חויב רכב הליסינג ב
זאת ". החכר-רכב השכרה"רכב ליסינג תצוין הערה כי הרכב הוא 

בשונה מהמצב הקיים היום לפיו המידע הנמסר לקונה תלוי במידע 
,הדבר יוביל לשקיפות גדולה יותר, לדברי השר. שמספק לו בעל הרכב

יכולת להשפעה על מחיר הרכב בעקבות איתור הבעלויות הקודמות 
 . יצמצם את מעשי ההונאה, שלו ובכך

בכירים בחברות הליסינג הגדולות הביעו סיפוק מהרפורמה וטענו כי 
של " החאפרי"ותמנע את תופעת השירות " תעשה סדר בענף"היא 

נתח השוק המצטבר של חברות , על פי הערכות בענף. חברות קטנות
-ניו -שאינן משתייכות לחמש החברות הגדולות , הליסינג הקטנות

מדובר . 25%עד  15%עומד כיום על  -אלדן והרץ , אלבר, אוויס, קופל
, בפוטנציאל משמעותי להתרחבות עבור החברות הגדולות בענף

.שניצבות כיום בפני שוק רווי
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ממומניםקישורים -מרלין 

 !כסף לחשבון7%וקבל תוספת24ח"פתח חשבון למסחר במט
?ח"סוחר במט

25$-החל מ,מינוף גבוה:ח"המומחים במט-איזי פורקס
זה הזמן להשקיע במטח

 השווה תשואות והזמן פגישת ייעוץ בחינם,הירשם למערכת
?מחפש מנהל השקעות

!שעור חינם-מסחר בבורסה לומדים רק מסוחרים מנוסים
!למד לסחור בשוק ההון

FairTrade-לסחור בבורסה בעמלות מוזלות ולקבל קורס.
מסחר בבורסה

 תכנוני מס ופתרונות מיסוי חכמים במאמרים מצגות ופורומים
?איך לשלם פחות מס

...לפרטים! מתנה₪  200קבל  -מפרסם

גלובס בסלולר 

  להרשמה - SMSכל מבזקי גלובס ב
 057-7202020קו חדשות העסקים בזמן אמת של גלובס 

המדריך לשימוש בכרטיסי אשראי 
 ל"בחו

איפה כדאי להצטייד במזומנים 
מי ידחה לנו את מועד , ל"לחו

החיוב ברכישה מעבר לים ואיזה 
? ופרים אפשר לגרוף בדרך'צ

 מגלה כמה אורלי פלג מזרחי
 עובדות חשובות על כוח המשיכה 

  

בעל שליטה בחברה לא יוכל 
 לרשום כלי רכב על שמו 

רשות המסים מתכוונת לשנות את 
ההוראה המאפשרת רישום כלי 

שם בעל שליטה במקום -רכב על
זאת עקב טענות , שם החברה-על

 שהגיעו מצד פקידי השומה
  

 הסקאוטר הדיגיטלי שלך
איזה פציעה עבר אובפמי מרטינס 

איזה כדורגלן נחשב ? 2002-ב
מי לא ? לבעייתי מחוץ למגרש
תוכנת ? מסוגל לבעוט בשמאל

 IMScoutingסקאוט של חברת 
הישראלית תסייע למאמן למצוא 

את השחקנים לפני שהם הופכים 
 לסוסים מתים

  

 אמנון אברמוביץ
כרוניקה של 

 קטנוניות 
18.4.07 
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 גבוהות מהמותר ' ברוקראז
  

עכשיו בספריית גלובס

ההצלחה  -הסיפור של גוגל
התקשורתית , העסקית

והטכנולוגית החמה ביותר 
 של זמננו

וייז ומארק ' דיוויד א: מאת: מאת
 מאלסיד

 
לאתר הספריה>להזמנה 

 מחיר
 :רגיל

 ח''ש 89
 

 למנוי
 :גלובס

 ח''ש 80
 

 לגלובס
 :דיינרס

ח''ש 75

לרכישת מידע עסקי על החברות

 ...טוען תגובות

שלח תגובהתגובות15

 תנאי השימוש בהגיבי הנני מסכים לתוכן

לקריאת כל התגובות ברצף
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