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 מיליארד של מאזן על החולש זה׳ בנין
 כל את המממן ממשלתי בנק הוא לירות,

 חוזר להון לבנק העברתו הספנות. משק
 מונים. עשרות ערכו את תגביר תחזקו,

 לספנות הבנק העברת את להבטיח כדי
שתב מצומצמת, ועדה ספיר מינה בשקט,

מיכרז. ללא לגולן יימכר הבנק כי טיח
 והוא ברירה, היתר. לא לבנק־ליצוא

 מיליון 12 בסך מניותיו את להמיר הסכים
 7.2 בסך החדש הבנק במניות לירות,
לירות. מיליון

מתנות_______
תקדים ת־ חסרו

 נתן התעשיינים, את לפתות די ^
 מתנות החדש בבנק למשקיעים ספיר ^

תקדים. חסרות
 לירות, מיליון 81ב־ מניות יהיו לבנק

 שטרי- כל את סכום. באותו ושטרי־הון
 ותקבל — ישראל ממשלת תיתן ההון

 תיתן כן לשנה. ריבית 10ס/״ רק עליהם
 לסכום עד נוספים שטרי־הון הממשלה

לירות. מיליון 155 של כולל
 ל״י, מיליון 81 של השקעה על דהיינו:

מיל 155 של הלוואה המניות בעלי יקבלו
 כספי את להלוות יוכלו שהם מאחר יון.

ש הרי לפחות, 160/0ב־ ללקוחות ההלוואה
 של כמתנה כמוה האוצר של זו מתנה

לפחות. לשנה לירות מיליון 6
 הכסף כל את נתנה הממשלה בעוד אולם

 ממניות 260/0מ־ פחות תקבל היא — כמעט
 המקנות המניות יתר ומהרווחים. ההצבעה

כך: תתחלקנה שליטה
 את מכרו לסחר־חוץ הבנק בעלי #

 וקיבלו גבוה, בשער לממשלה מניותיהם
 בבנק מניות וקצת — מזומנים תמורתן
החדש.

 כ־ השקיעו שונים זרים משקיעים י•
 מחצית על יקבלו לירות, מיליון 50.4

 וכן מובטחים, 1270 עד 107־ השקעתם
 יותר הרבה — 63.170 לפי ורווחים שליטה

בפועל. שהשקיעו ממה
 רוט- סם בין תתחלק המניות יתרת •
 בעלי בארה״ב, המגבית יושב־ראש ברג,

והיהלומנים. והתעשיינים הבנק־ליצוא,
התעשיינים
רתחו

 המתנות חלוקת נסתיימה לא כך ך*
 :האוצר של נוספת מתנה הפנטסטית. ^

 עבור לשלם כלל צריכים אינם המשקיעים
 הם השקעתם מחצית את מייד. השקעתם

 הבאות, השנים ארבע תוך לשלם יוכלו
.1978ב־ רק — השניה המחצית ואת

 יצטרכו שלא — עליהם להכביד לא כדי
 נתנה — בכלל הם מכיסם כספים לגייס
 כדי — הלוואות ישראל ממשלת להם

לפ ייראה החדש בבנק שישקיעו שהכסף
שלהם. כספם היה כאילו חות

 מההשקעה 407-־ :הכל זה אין ועדיין
 מילווה בתעודות לשלם המשקיעים יוכלו

ובטחון. קליטה
 מביא הללו, המתנות כל של מלא סיכום

ל״י. מיליון מאה של לסכום הנזק את
 כמובן. ישראל, למדינת רק הוא הנזק
 מאה של רווח זחו — המתנות למקבלי
 מי כל בקרב הרוחות סערו כך, משום

הזהב ממניות קצת לעצמו לחטוף שרצה
התע בין גם חסומה. דרכו את ומצא —

 אלה בין זכו. שלא כאלה נמצאו שיינים
 מו־ מרק ההתאחדות נשיא היו זכו, שכן

 סוזאייב, זלמן שביט. בומה סגנו, שביץ.
שאי — סחרוב אהרון אלמן, שמעון רוזוב,

סהר חברת־הביטוח בעל אלא תעשיין, נו
ואחרים. קרמרמן, יוסף —

 בית־היהלומים, נשיא גם קצף כך משום
א שניצר: ו ה כזו? מתנה יקבל לא ש
 אריה היהלומים, תעשייני נשיא הסביר

 מיליון, 2.5ב־ מניות לנו ״היקצו קצף:
מ יותר התעשיינים. שקיבלו 7.5 לעומת

בס — לקנות ביקשו יהלומנים ארבעים
 לנו. שהוקצה מה על בהרבה שעלו כומים

 שהוא המיסים גובה לפי אחד לכל חילקנו
 תעשיין. שאינו למרות קיבל שניצר משלם.

חב שאינם למרות קצת, קיבלו אחרים גם
 קצת.״ אחד לכל חילקנו באירגון. רים

 שפירושן — מניות שקיבלו כאלה היו
 דברים שקיבלו כאלה והיו — טהור זהב

 מרדכי של חתנו למשל, אורן אלי :אחרים
 — בישראל ניירות־הערך רשות יו״ר זגגי,
 והתדמית ליחסי־הציבור אחראי להיות הפך
הבנק. של

 קיבל לא זאת, לעומת המדינה, פרקליט
 אחרים. דברים ולא כסף, לא מניות,
? הפרשה את חוקר א ו ה אין כן, אם מדוע,

 את המפעילות כרדתרהתעופה ■ץ
יכ המזרדדהתיבון, בנתיבי מטוסיהן 1 1

 מול כי העובדה על השבוע להצביע לו
 אצלם חלה חיים, נוסעים בהובלת הירידה

 בארונות נוסעים בהובלת תלולה עלייה
 לביירות השבוע הוטס מניקוסיה מתים.
אל נציג אל־חיר, עבד חוסיין של ארונו
 השבוע בסוף שנהרג בקפריסין, פתה

 ב־ אולימפיק במלון בהתפוצצות שעבר
 כנראה יוטס, שבספרד ממדריד ניקוסיה.

 משה של ארונו לישראל, השבוע בסוף
 למוות ונהרג שנורה הישראלי ישי, חנן

ה ברחובה השחור ספטמבר איש בידי
מדריד. של ראשי

 האחרונים הקורבנות שני היו השניים
 אותו שכינה (כפי החשאי במאבק שנפלו

 מיספר זה המתנהל ל׳אקספרס) השבועון
 כדור של המערבי החצי פני על חודשים

 לא בוודאי אבל האחרונים — הארץ
 כך, על מצביעים הסימנים כל הסופיים.
 החשאיים הסוכנים של הצללים שמלחמת
ל עלולה עוצמתה, במלוא עתה הנטושה

 יותר להוביל חברות־התעופה את אלץ
 במזרח- לקבורה ארונות־מתים ויותר

התיכון.
 הכינוי (לפי החשאיים הסוכנים מילחמת

 וד שהיא ל׳אקספרם) השבועון של
ישר—הערבי המאבק של האחרון גילגול

 מיסתורין אסופת טירור מילחמת היא אלי,
 מזכירה היא ובצורתה באופיה ותעלומות.

כנופ מילחמת את אחר דבר מכל יותר
 שנות של בשיקאגו התחתון העולם יות
 מתוחכמים נעשו האמצעים כשרק ,30זד

 משתמשים תת־מקלעים ובמקום יותר,
 מש־ עם זעיר קליבר של באקדחים עתה

 המפעילים אלחוט ובאיתותי תיקי־קול
מרחוק. תופת פצצות
ה של וקרוביהם משפחותיהם לבני

 ודאי קשה זו במלחמה הנופלים קורבנות
ה החדשות המדעיות מהשיטות להתפעל
התגו לפי יאבל יקיריהם. את מחסלות

 את המשגרת העולמית, בעיתונות בות
ההתרח לזירות שלה המתח כתבי מיטב
האי כי ניכר הצללים, מלחמת של שות

ו מסעירים הם בה המתחוללים רועים
ה סיפורי מסורת במיטב דמיון, מלהיבי

הבדיוניים. ריגול
 מיגבלה כל ללא נאבקים, זה מול זד,

 מיסתו־ כוחות וגבולות, חוקים של
 שנקרא מה מייצג הערבי הצד את דיים.

ו צורה ולובש הפושט השחור, ספטמבר
 קומוניקאטים. מפרסם אפילו לפעמים

 כוח רק מופיע השני מהצד ואילו
 היה שאילולא וגוף, זהות חסר טמיר,
 של אוייביה שנחשבים במי דווקא פוגע

 כל־ בצורה לשייכו היה קשה ישראל,
 מחסל שהוא מכיוון אבל לישראל. שהיא

מזי החורשים כאלה רעים״, ״ערבים רק
 ניצב. מיהו לצד ברור ישראל, נגד מות
אלוהים״. ״אצבע הנקרא הכוח זהו

שרשרת_______
חריגים אירועים

ה מלחמת הרי זוכר, שאינו מי 1ך
 מאז מואץ בקצב התפתחה צללים /

עצ את אז מצאה ישראל במינכן. הטבח
 על להגן מוכנה ובלתי חסדת־אונים מה
 ה־ שירותי־ד,ביטחון בחו״ל. אזרחיה חיי

במס לפעולה יעילים בלתי נמצאו •שונים
 טירוריססים- נגד קונבנציונאליות גרות

ספ אנשי של מסוגם ואלמונים מתאבדים
השחור. טמבר

ביש בעיתונות הועלתה מכך כתוצאה
 בחו״ל, טירור־נגדי להפעלת התביעה ראל

הפלס החבלה אירגוני נגד בעיקר שיכוון
 למחתרת לרדת אנשיהם את יאלץ טיניים,
 אזרחים נגד טירור מפעולות אותם וירתיע

 מאיר, גולדה ראש־הממשלה, ישראליים.
 על־ידי כיום המצוטטת הכרזה, אז הכריזה

הת של היסוד כמגילת העולם עתוני כל
 אלא ברירה, אין ״לנו הישראלית: גובה

 תשיג אשר בבל הטירור באירגוני להכות
ידינו.״ אותם
 דבר גם פורסם זו הצהרה עם בבד בד

 מודיעין אגף ראש שהיה מי של מינויו
 יריב, אהרון האלוף הישראלי, במטכ״ל
 שבין גולדה, של המיוחד יועצה לתפקיד
ותי בטירור המלחמה גם נכללו תפקידיו

 של השונים שירותי-הביטחון בין אום
ישראל.
 בישראל הרוחות נרגעו בטרם עוד

 טבח בפרשת שירותי-הביטחון ממחדלי
 ישראל. על נוספת מכה הונחתה מינכן,

 איש נורה בספטמבר, 11ב־ כאשר זה היד,
 אופיר, צדוק בבריסל, ישראל שגרירות

 בו שירה מרוקאי, ממוצא מתנקש בידי
 אירופה עיתוני העיר. במרכז בבית־קפה

 לקוראיהם סיפרו בניחושים, אז הירבו
ה־ של מפעילו אלא היה לא אופיר כי


