
במדינה
בורסה

שר א׳ הק הרסקו
המאבק בין הקשר מה
— ״רסקו״ מכירת עד

 בשערי המוזרה העלייה פין7
שזה? חברודהבת

 מניות שערי עלו האחרונים, בימים
מפתיע. בזינוק יישרס

 הבנייה חברת של חבדת־בת היא ישרם
והפעלתם. בנכסים עיסוקה ועיקר רסקו,

 שלה דירות־עס, בשם חברת־בת לישרס
רב. מושכר רכוש

נקו 187 — כיום הגבוהים ישרם שערי
:גורמים בכמה להסברה ניתנים — דות

 עתה זה שחילקה דיבידנד־הביניים 9
 כך על רומז — 67< של בשיעור החברה,

 המניות לבעלי השנה תחלק החברה כי
שעברה. בשנה 107:־ לעומת 127,־

 מקרקעין רכוש לחברה כי העובדה •
ה מן בהרבה גבוה הריאלי שערכו רב,

 לחברה יש למשל, כך בספרים. רשום
ב סביון, ליד פרדס דונם 800 של שטח

 שתי פריאור. חברת עם שווה שותפות
 לחלק כדי לבורר לאחרונה פנו ההברות

 לשנות מתכוונות הן ביניהן. השטח את
ו לעירונית חקלאית מקרקע יעודו את

 יעלה זה דבר כי ברור עליו. לבנות לגשת
אחוזים. במאות הנכס שווי את

ה הסיבה אולם ם. תורי מים גורמים
 אחרת היא ישרם שערי לעליית עיקרית
לגמרי.

ה הסוכנות בין מו״מ מתנהל לאחרונה
 חברת מכירת על שונים למשקיעים יהודית
 גבוה יהיה ישרס מניות שערך ככל רסקו.
רסקו. מכירת מחיר יגדל כך — יותר

מת יותר, עוד המחיר את להגדיל וכדי
 איגרות־חוב להנפיק בקרוב ישרם כוננת

למניות. להמרה הניתנות
 בשער לציבור יוצעו אלה איגרות־חוב

 ישרס שהנהלת מאחר לפחות, 220 של
.300 הוא המניה שווי כי מעריכה

 ניתנות־ איגרות־חוב של זו כמות הוצאת
המכי מחיר להעלאת שוב תגרום להמרה

רסקו. של רה
 בהנהלת ■לגורמים ניוח זה דבר כי נראה

 תימכר. החברה כי רוצים שאינם רסקו,
 ככל גבוה בשער עניין יש אלה, לגורמים
בבורסה. המניות של האפשר

בנקים
ל כו א ח ל העוגה א

שמור תה ול או
 הכרוזים הרווחים האם

 הבגד,ים שז
? אמיתיים הם

שבו לפני פורסם כך האחרונה, בשנה
 .807,ב־ בישראל הבנקים רווחי גדלו עיים,
 גדולים כה באמת הם הבנקים רווחי האם

 על כתרגיל הכול בסך מופיעים שהם או
ל הנייר

ל שהוציא (פרוספקט) לתשקיף הודות
 הגדולים הבנקים משלושת אחד אחרונה
שנער חבילה עיסקת כי התברר במדינה,

 שלושת לבין המפקח־על־הבנקים בין כה
 ובנק דיסקונט (לאומי, הגדולים הבנקים

 רווח הגדלת להם מאפשרת הפועלים),
מאזני. כרווח והצגתו מדומה

 ניירות ולמכור לקנות מרבים הבנקים
 ישראל בנק ואיגרות־חוב). (מניות ערך

 את במאזנם לרשום הבנקים את מחייב
ה לפי קונים שהם הערך ניירות שווי

 בשוק המחיר לפי או שלהם, הנקוב מחיר
 עליהם חובה אחד: בתנאי המאזן, בשעת
יותר. הנמוך המחיר את לרשום

 מן ישראל בנק דורש האחרונה בשנה
 כמויות מהציבור לספוג הגדולים הבנקים
 למדד. צמודות איגרות־חוב של גדולות

 הרשמי המחיר (היינו, הנקוב השווי והנה,
של הוצאתו) בעת נייר־הערך נמכר ישבו
 ל־ בביורסה משוויים בהרבה נמוך הם

 לפי אותם קונים הבנקים ניירות־ערך.
 במאזן לרשמם צריכים אולם בבורסה המחיר

 הנקוב. במחירם היינו הנמוך, במחירם
 ההפרש את להפסיד עליהם יהיה כך

 בכמויות שמדובר כיוון המחירים. שבין
 לגרום הדבר היה יכול הרי גדולות,
הגדולים. הבנקים רווחיות כל למחיקת

המפקח־על־ התיר זאת, למנוע כדי

 את לרשום הגדולים לשלושת הבנקים
 הנמוך במחיר לא קונים שהם איגרות־החוב

 וקוץ אליה אולם, הגבוה. במחיר אלא
 במחיר ניירות־הערך רישום על־ידי :בה

 שעליהם גדולים רווחים לבנקים יהיו השוק
 כל והרי גבוה. הכנסה מס לשלם יש

ב מקורו איגדות־חוב ברכישת היתרון
 (הנמוך) הנקוב ערכם את לרשום אפשרות
 עליהם לשלם !ולא מם לצורך בספרים

 בעת שנים, מספר כעבור רק הכנסה. מם
 מוקטן, הכנסה מם משלמים האיגרת, פדיון
העת. כל נמכרה לא שהאיגרת כיווז
 :כפול היתר הבנקים קיבלו לכך אי
האיג את לרשום הם רשאים אהד מצד
 להראות כדי הגבוה, במחיר במאזן רות

 הכנסה מס לצרכי אולם מאזניים. רווחים
 ניירות־הערך את לרשום להם הותר

 הכול יצאו כך הנקוב. הנמוך, במחיר
 ושלטונות הבנקים ישראל, בנק שלמים:

 במניות המשקיע הציבור רק מס־ההכנסה.
 אינו שלהם, הריווחיות סמך על הבנקים

מדומה. או הוא אמיתי זה רווח אם יודע

תחבורה
ת עול חורף סו הכנ

 מיבצע כספי הוזכים זאן
״7;1זחור ינק■ ״הכן

 נובמבר חודש בהתקרב שנה, מדי
 משרד־התח־ מוציא החורף, את המבשר

 הלאומית המועצה עם בשיתוף בורה,
 ל־ לירות אלפי עשרות תאונות, למניעת
מיבצע :במינו מיוחד מיבצע פירסום

 ועל בעיתונות ענק מודעות הבטיחות.
 רכב בעל לכל מבשרות המודעות לוחות

ב שונים מסוגים כלי־רכב אלף 300(כ־
 איגוד כי פרטי), רכב כמחציתם ישראל,

לכולם לערוך התנדב בישראל המוסכים

פיק מוסכים מזכיר
חינם בדיקה — למוסדות

 תמורת וההגה הבלמים מערכת של בדיקה
 תמורת האורות ובדיקת לירות, שתי

מוב כך לירות, שלוש של הסכום לירה.
 המוסכים על־ידי יועבר במודעות, טח

 לילדים ישראלי איגוד לאיל״ן, כתרומה
נפגעים.

 את להכין עליו כי שוכנע שטרם נהג
 יקרא כאשר למוסך ירוץ לחורף, רכבו

 האומרת ד,פיסקה את המודעה בהמשך
 פיקוח המשטרה תפעיל המיבצע במהלך כי

 בדרכים, הנוסע הרכב תקינות על מוגבר
 התנועה את המסכן במצב שיימצא רכב
 להיתבע עלול ובעליו הכביש מן יורד
לדין.

 מביאה אלו ענק בתקציבי הפירסומת
 כשהם למוסכים, נהגים רבבות שנה כל

 כי המאשרת התוית הדבקת כי בטוחים
מבדי אותם תשחרר חורף, בדיקת עשו
 הנהגים מציבור ניכר חלק המשטרה. קת

 של המטעה הפירס־ומת אחרי שולל הולך
למני הלאומית והמועצה תחבורה משרד־ה

 בדיקת עושה שלא מי כי תאונות, עת
 את המכינים לאלה עבירה. עובד חורף
 שלוש כי בטחון כל אין לחורף רכבם

 לאיל״ן. נמסרים משלמים ׳שהם הלירות
 בעלי בידי הכספים נשארים רבים במקרים

המוסכים.
 ילאה איל״ן, של ההסברה ועדת יו״ר

קיבלה 1971 בשנת כי אומרת רפופורט,
)30 בטמוד (המשך

1843 הזה העולם
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 יוצר, אדם אתה אם
 השבוע לרסן תצטרך

 להביא כדי יצריך, את
 של מוצלח לסיום
 אתה מסויימת. עבודה
 ביתן בטיפוח מגזים

 אס־ עבודה חשבון על
 מצפה שהיון נותית

 והעשויה רב זמן לה
 מחמאות. לך להביא

במ יתר התלבטויות
עלו עכשיו, בו שרוי שאתה הרומנטי צב

ל להיענות נפשי. לדכאו! להביאך לות
!תחמיצי אל עכשיו. לך שמציעים אהבה

¥ ¥ *

 קצרה נסיעה שור, בן
מ אותך לרענן עשויה
 מרפים שאינם לחצים
 שאתה למרות ממך,
 לך טומנים כי חושב

עס מבחינה מלכודת.
הצלחה, לו צפויה קית
 את תספק לא היא אך

מהת־ הימנע מאווייך.
 מצבך רגשויות־סרק.

ה־ בהמשך ויתבהר ילך
!אימפולסיבי להיות כבר תפסיק החורף.
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 מתאים לא פשוט זה
 קשה תאומים. בן !לך

 הרשית כיצד להבין
 עד להידרדר לעצמך

 תבחין שלא כך כדי
 רצוי לאוהב. שונא בין

 חשבון־נפש שתעשה
 תגיע בטח — מחודש

ה שצלילות למסקנה
 אין אך חשובה, דעת
 אז ליופי. הרגש כמו
פו הוא כי הראש, בהפעלת להגזים לא
מאמץ. כל ללא הכי בלאו אצלך על
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 אך אישי קסם לך יש
 משתמשת את לעיתים

שתח רצוי לרעה. בו
ש לפני פעמיים שבי
סנפי־ את פורשת את

 בן ואתה, לראווה. רייך
 הצלחתך כל עם סרטן,

ובלימודים, בעבודה
 שהפלירטיס לומר קשה
ב שאתה מה הם שלך
 אתה בחיים. רוצה אמת

 אותה. אוהב שאינך עצמך את לשכנע מנסה
 שתכיר רצוי ;עליה מת אתה למעשה
 ביום מהבית תצא אל זו. חשובה בעובדה

שלך. לבריאות להזיק עלול זה — רביעי

¥ ¥ ¥

 התמוטטות לך צפוייה
ב דווקא — מפתיעה

מרו היית ממנו שטח
בזהי נהג כה. עד צה

 ואל עיניך פקח רות,
 ומסונוור. להוט תהיה

 מוויכוחי- תישמר אם
ב לזכות תוכל סרק,

 של מחודשת הערכה
 ואף אותך, הסובבים

 בסולם שנית לעלות
 בת״זוגך. של ברגשותיה התחשב החברה.

 לך תצמח לא טובה שום כי לה, ותר
!פשוטה — לאושר הדרך אלה. ממריבות

★ ★ ★

 לעצבים תזדקק השבוע
העבודה. בשטח חזקים

 ממך דורשים הבוסים
 מבלי המצופה, מעל

 לתת ומבלי להתחשב
 שהם כפי עשה תמורה.
 אפילו ממך. דורשים

 מתרעמת בת־זוגתך אם
 תראה אל מדי־פעם,

תח ואל בשלילה, זאת
ממורמרת. שהיא שוב

כמוך. רב, לעידוד זקוקה והיא לה, קשה
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 בסודי־סודות שמור ;יתר מפיטפוט היזהר
 כרגע. עובד אתה עליו המיבצע פירטי את

 דווקא שתיזהר כדאי
ש חושב שאתה מזה
— הטוב ידידך הוא
 אורב אחר ולא הוא
 מפיך, שייצא רמז לכל
 או מיקרית, טעות לכל
 שתעשה. מישנה לכל
 ויהיה לכן, בודד, אתה
 באתגר לעמוד עליך
 גיבוי ללא לבדך, הזה
 — תצליח אם איש. של
רק יהיו קודקודך את שיעטרו הדפנה זרי

אחר־כך. לך שיבוא ממה מזעיר מעט
¥ ¥ ¥

 בדרך ממך. וחכמים זקנים לעצת שמע
 על להתגבר תצליח זו

 ולהימנע רבים, קשיים
 זכור טעויות. מעשיית

 משגי- לומד הטיפש כי
 חכם ואילו אותיו-הוא,

הא של משגיאותיהם
 זו אמת-חיים חרים.
 חייך לגבי גם נכונה

 אם וגם הרומאנטיים.
אצ שספגת לך נראה

תת אל — מפלה לה
 שתצליח. מורים כוכביך שוב. נסה ייאש,

★ ★ ★
תו ביישנותך, על להתגבר תצליח רק אס
ל בהתאם לפעול כל

נמ ולהיות השקפותיו
 החלטותיך. בביצוע רץ
 שתלך מוטב זאת עס

 והווי־ הפשרות בדרך
 משפחתך. בחוג תורים

 מסו־ אדם של הערצתו
 ותגרום לך תחמיא יים

לכת מרחיקי לשינויים
__________ נס־ העצמית. בהערכתך

הרו בשטח חדש יון
חברתית. לפעילות אותך יעודד מאנטי

/ *0 1 1
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 התנגשות תעכב לא לחששותיך בניגוד

 התפתחותה את קטנה
 פרשה של המשמחת
 עם יחסיך מסויימת.

 שור מזל מבני אחד
 במיק- מתוחים יהיו
 שבקרוב ייתכן צת.

להח תוכניתך תתגשם
 מגוריך מקום את ליף

קרו של תמיכה בעזרת
תש עליך שדעתם בים
 על הקפד לטובה. תנה

 זאת. יעשו וילדיך שאשתך ודאג הגיינה
¥ ¥ ¥

 מסויים, במיבצע להשתתף כן תחליט אם
 תראה פעיל, חלק לקחת לך הוצע בו

עקש במעשיך. ברכה
 אותך לסבך עלולה נותך

ל אוזן הטה בצרות,
 לך שישיא טובות עצות

ש לפני עקרב מזל בן
 שליליים. דברים תעשה

סנ פגישות לך צפויות
 בסוף רבות טימנטליות

ש מהן, אחת השבוע.
 במשהו קשורה תהיה
 אושר לך תגרום בהיר,

 תהסס. אל מזאת. יותר אף ואולי — רב
¥ ¥ ¥

 קרוב אדם על ילעיזו רעתך דורשי אנשים
 להם תקדישי אל מידרדר. הוא כי אליך,

 זה אין תשומת״לב; ,
 מתנהלים תככים נכון.

 אנשים לחייך, מסביב
 מתערבים מדי רבים
 להימנע השתדל בהם.

 בחברה השבוע מלצאת
להת מרבה אתה שבה

ולהי לנוח נסה רועע.
הק העצבנות מן רגע
עלי בה. שנתקפת לה
 מתחילה אהבים לת

ומהר. — אותה הפסק אותך. לשעמם
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