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הכנסה? 011 נחות לשלם איו
 אנשיו בין הנצחית המוחות במלחמה

 לבין מם־ההכנסה, נציב תמיר, יוסף של
 חור, כל לנצל האחרון זה מנסה — האזרח

 להביא על־מנת שיהיה, ככל קטן ויהי
ממס. פנוייה לירה עוד הביתה

 מהם לאחרונה, שהתפתחו חורים שלושה
 בכלל ואחד ככד,־ככה, אחד חוקי, אחד

:לא
 שכר־ בשיטת מכונית רוכשים כאשר •
רא פיקדון קבלתה עם לשלם יש מכר,
ה עבור חודשיים תשלומים ואחר שון,

 ברצון יכולים, שנתיים שלאחר שכירות,
 חשבון על לתשלומים ליהפך הרוכש,

 אלה חודשיים תשלומים המכונית. קניית
 חמישיות) (שלוש הגדול בחלקם מוכרים
מוכרת. כהוצאה

וידוע. מוכר סידור — כאן עד
ה הפיקדון את האחרונה: ההתפתחות

 והריבית — מבנק בהלוואה לוקחים ראשון
 להוצאה היא גם נחשבת זו הלוואה על

 אלפי בגובה הוא שהפיקדון מאחר מוכרת.
מבוטלת. אינה עליו הריבית גם הרי ל״י,

 לכך להגיע ניתן בכל, הכל התוצאה:
ב המכונית, קניית ממחיר אחוז 85שכ־

מס־ לצורכי מוכרת הוצאה יהיו זו, שיטה

פר. ח אי טו בי ה

בי ח ה טו ב
ו באמינותן הציבור את להרשים כדי
ה חברות נוהגות התחייבויותיהן, תוקף

ה בגודלן. להתפאר בדרך־כלל ביטוח
 שמאזנה ככל בי היא זה, במקרה הנחה,

גדו חברת־ביטוח של הפרמיות היקף או
יותר. עליה לסמוך אפשר כך — יותר לים

 הגודל,'אין בנתוני לזלזל בלי האמנם?
 החברה. של לחוסנה סימן בהכרח הם

השלי לביטוח־מישנה הישראלית החברה
 ש־ מאזנים, של ניתוח אלה בימים מה

 במגמה ,1972ב־ הביטוח חברות פירסמו
 החברות של הביטחון מידת את לקבוע

השונות.
ה מידת נמדדת המחקר, עורכי לדעת
ה בין היחס לפי וראשונה בראש ביטחון

 מחזור לבין — החברה של והרזרבות הון
שלה. הפרמיות

ה להיות חברה יכולה זו, תפיסה לפי
 הפרמיות מחזור מבחינת ביותר גדולה

מדי, קטן העצמי הונה אם אולם — שלה

 נקנ״ת ביטחון
משומשת מכונית

במי היתה, משומשת מכונית קניית
 חתול קניית בבחינת היום, עד רבה, דה

 חתול של פגר אפילו לפעמים, בשק.

 עזבת המכונית, את שקנית ברגע בשק.
 יכולת — שנדפקת וגילית המיגרש, את

 לא איש הימים. קץ עד חמס לזעוק
לך. עוזר היה

 :עתה להשתנות עומד זה דברים מצב
 החרד משומשות, מכוניות סוחרי אירגון

למ ומעוניין המיקצוע, של לתדמיתו
 כיום הנרתעים הקונים את אליו שוך

 בימים הקים — וסוחרים ממתווכים
 לפ- מתבקש אליו בוררות, מוסד אלה
 אחד אצל עיסקה שביצע קונה כל נות

שנדפק. וחושב האירגון, מחברי
החד שהשיטה לכך דאג גם האירגון

 האיר־ חברי :שיניים בעלת תהיה שה
תור לה פיצויים, קרן עתה מקימים גון

 מחזור לגודל בהתאם החברים כל מים
 ייקבע בוררות, בעיקבות אם, עסקיהם.

ל יסרב והסוחר צודק, הלקוח שאכן
הכללית. מהקרן הלקוח יפוצה — פצותו

הכללית. מהקרן יסולק הסרבן, הסוחר
 יהפוך כאלה, שבתנאים מאליו מובן
 המכוניות סוחרי באירגון ״חבר השלט

 הלקוח, לגבי לתו״ערובה המשומשות״
 לקבל הוגן סיכוי לו שיש לו יבטיח

לכספו. הוגנת תמורה

 ניתן שבה רגילה, קנייה לעומת — הכנסה
 עד חמש במשך מחירה את להפחית רק

שנים. שש
 לתת המאפשרות החדשות, התקנות :•

 בשווי — מזומן כסף לא אך — מתנה
 עסקים בקשרי שעומד מי לכל ל״י מאה

 של לפיתוחה הביאה — המתנה נותן עם
 בשיטה ומורכבת. מסועפת שיטת־חליפין

 בתעודות- בכסף, במקום משתמשים זו
ו בכך, שהתמחו בתי־מסחר של קנייה
 אלה, תעודות תמורת לרכוש, ניתן שבהם
 ומיצר- מוצרים של ומגוונת ארוכה שורה
כים.

 בעל יכול אלה תעודות־קנייה באמצעות
 מיצרכים לעצמו לרכוש החברה או העסק
ב זאת רושם כשהוא לירות, מאות בשווי
 ואילו ולקוחות, לספקים כמתנות ספריו

 אותו עושים מצידם והלקוחות הספקים
לגביו. דבר
 בשנים תקציבי־הפירסום, הגדלת עם 0

 גם התפתחה נכבדים, לממדים האחרונות,
ל מתחת ההחזרים — הקיקבק׳ס שיטת

ב מודים, רבים פירסום משרדי שולחן.
מלקוחותי נכבד חלק כי פרטיות, שיחות

 מסויים אחוז במזומן, בחזרה, מקבל הם
הפירסום. מעבודת

 מאות בכמה להסתכם יכול * הקיקבק
 של גודל בסדר עבודה על בלבד, לירות
 במזומן, שחורות, ל״י מאה אולם — רבבה
ברוטו. 800כ־ היום שוות

באנגלית. בחזרה, בעיטה *)

 היא — זרים כספי על רק מבוססת והיא
ואי מסויימים, במצבים להתמוטט, עלולה

ללקוחו גבוהה רמת־ביטחון מבטיהה נה
תיה.

 המחקר סיווג זו, תפיסה על בהתבססו
ה רמת לפי • הביטוח־בארץ חברות את

:הבא בסדר שלהן בטיחות
 לייף, יובל היא ביותר הבטוחה החברה

אחוז. 3.66 על היחס עמד שאצלה
באו: אחריה

.3.63 — אריה
.2.23 — צור

.2.02 — וזגדל־בניין
.1.93 — הסנה
.1.90 — סלע
.1.84 — סהר

.1.17 — ירדניה

 מחזור בעלות חברות רק כלל המחקר *)
ומעלה. ל״י מיליון של שנתי פרמיות

דהרויוו איר
3' 1*0 ל 3!

 באיגרות־חוב שהשקעה סוד, זה אין
הפי איגרות למשל כמו למדד, צמודות

 הממשלתיות, ומילווה־הביטחון תוח
ביו והמכניסה הבטוחה ההשקעה היא
 כלכלני לדעת אפילו כיום. במשק תר

 השנה יעלה המינימליסטיים, הממשלה
 אחוז 5—4 עם יחד אחוז. 13ב־ המדד

 תגיע אלה, ניירות על המשולמת הריבית
נטו. — אחוז 18־—17ל־ עליהם ההכנסה

 שוד• הסימנים כל מצביעים למעשה
יותר. גבוהה תהיה השנה התייקרות

 מאמינים תיבלם, אם אפילו אולם,
 סוף עד אחוז 20ב־ יעלה המדד כי רבים,
 25 של להכנסה שתביא עלייה — השנה
האיגרות. למחזיקי — נטו — אחוז

 — לחלוטין בטוחה היא זו הכנסה
 למשק שיש מה כל על כמעט ועולה
כיום. להציע

הש מצריכה שהיא — היחידה הצרה
:פיתרון יש לזאת שגם אלא קעה•

 מרווחים מחלק ליהנות כיום ניתן
מאומה. להשקיע בלי — אלה

 כיום מעניקים רבים בנקים :הסוד
 של בסכומים צנועות, אישיות הלוואות

 17—16 של בריבית ל״י, 5,000.— עד
 זו, הלוואה שיקח מי צמודה. בלתי אחוז
 בני־מש- ביו כאלה הלוואות כמה יאגור
 צמו־ באיגרות הכסף את וישקיע פחתו,

 בסוף — עצמו את ימצא — דות־למדד
 — יחסית אמנם, קטן ברווח. השנה

מכספו. אגורה שהשקיע ומבלי בטוח, אך

במדינה
)16 מעמוד (המשך

 ואילו ומרכזית. רבת־אוכלוסין מדינה
 ושינגטון :בלתי־חשובה ממדינה בא ג׳קסון

ה האוקיינוס שלחוף העיר), לא (המדינה,
שקט.
 ושי שיפרסם לנושא ג׳קסון זקוק לכן
 בנושא בחר הוא חוף. אל מחוף אותו יחבב

 דגל המיליטריסטי, הגל על רכב הביטחוני,
 לא אבל הקרה. המילחמה ובהגברת בחימוש

 זה גל על כשעלה דווקא מזל: לו היה
 הגעגועים גברו ובארצות־הברית הגל, שכך

 ו־ ביותר, הטוב היה השלום סוס לשלום.
לעצמו. אותו לקח ניכסון

 השנה בבחירות ג׳קסון של מועמדותו
 מש־ הראשון, בשלב עוד מתה שעברה
סיכוי. של שמץ לו שאין נסתבר
 גל על ג׳קסון עלה בינתיים טוב. סוס

ברית־המועצות. יהודי :אחר
 אוצר איזה בעצמו תחילה הבין אם ספק

 עניין שזהו רק שחשב ייתכן בידיו. נפל
 השולטים היהודים על אותו שיחבב מישני,

 גם נתברר במהרה אבל באמצעי־התקשורת.
 אותי שהפך עניין ממש, חומר־נפץ שזהו לו

המדינה. בצמרת מרכזית לאישיות
 את ניכסון הנשיא קשר שעה אותה

 אמריקאי־ שלום בהשמת המדיני גורלו
 במוסקבה, קשבת אוזן מצא הוא סובייטי.

 הסובייטית שהממשלה מפני השאר בין
מאמריקה. כלכלי לסעד זקוקה
 נכנס זה מצב לתוך מס־נסיעדת. כם

 ניב־ להצעת הסתייגות מציע הוא ג׳קסון.
 ה־ בשטח מועדף יחם מתן לאסור סון:

חופ הגירה האוסרת מדינה לכל מיסחרי,
שית.

 טפשית היא כלשונה, עצמה, ההסתייגות
 בצורה הגירה מגבילות רבות מדינות למדי.

 הישראלי מם־הנסייעות אפילו אחרת. או זו
ה נוסח את כסותר להיחשב היה עלול

 מן נמנעת היתד, נתקבלה, אילו הסתייגות.
 מדיניות־ לנהל אפשרות כל הנשיא מן

 של המיסחרי בכוחה ולהשתמש מיסחר,
מדיני. כנשק ארצות־הברית

 מאבק כרגע נטוש בארצות־הברית אולם
 רקע על הנשיא, ובין הקונגרס בין חוקתי

 סמכויות לעצמו להפקיע הנשיא שאיפת
 זה רקע על גם לקונגרס. השייכות רבות
נכון. ברגע ג׳קסון של ההסתייגות באה
 של להסתייגות מייוחד: מצב נוצר כך

 ניב־ אך בסינאט, רוב מובטח היה ג׳קסון
בכישלונה. מאוד־מאוד מעוניין היה סון

 את העמיד הדבר וסדן• פטיש כין
ביותר. עדין במצב גולדה ממשלת

 לקאר־ לעזור אינטרס שום לה היה לא
 זאת לעומת ג׳קסון. הנרי של הפרטית יירה
 הנשיא עם לריב שלא עצום אינטרס לה היה

מבוקשה. כל את לה הנותן ניכסון,
 זו. עזרה לתת יכלה לא גולדה אולם

 על שתקבל ייתכן לא בחירות, בשנת
 עושה שאינה ביותר הקל החשד את עצמה

ברית־המועצות. יהודי למען המכסימום את
 השיג הוא הבעייה. את הבין ניכסון
 בלתי־ לביטול הבטחה ברז׳נייב מליאוניד

 הספיק, לא זה כשגם הכופר. של רשמי
ו למוסקבה, הסינאט מראשי כמה הוזמנו

נוספות. הבטחות קיבלו שם
 מכונת־ את ניכסון הפעיל זה סמך על
 מ־ לשלול במגמה בסינאט, שלו הלחץ
 האחראיים העיתונים הרוב. את ג׳קסון
 האישי בניצחון להסתפק לג׳קסון הציעו
ההסתייגות. על ולוותר השיג, שכבר הגדול

 לא ג׳קסוו את אולם טוב• לא הכד
 לרדת חשק שום לו אין באצבע. עשו

ל שהגיע לפני עצמו, את שהוכיח מסוס
 אותו שיכשיר מרכזי, מדיני מעמד : מטרתו

 אינו הכופר שביטול הודיע הוא לנשיאות.
להגירה. ההפרעות כל לבטל ויש מספיק,

 מאיר. גולדה עומדת הלחצים כל במרכז
ב פקיד אותו אמר בה,״ מקנא לא ,.אני

 יהיה לא זה תעשה, שלא ״מה ירושלים.
טוב.״

 לשכנע גולדה בידי יעלה כן אם אלא
הסוס. מן לרדת ג׳קסון את בשקט

מיפלמת
ס מפי שד די10ר. הנשק

 מאחורי המפלכתי הרווח
חשלוס״ ״מחיר על הסימפוזיון

 בנשק מפ״ם גם מחזיקה מפלגה, כל כמו
 שנת בכל מגנזיה שולפת היא אותו סודי,

 קיבוץ חבר לשעבר פלפן, שמחה בחירות:
 שהיה ומי המפלגה מוותיקי גן־שמואל,

ב ושליחה שלה הערבית המחלקה ראש
רבות. שנים במשך אירופה

כאופוזיציונר פלפן ישמחה מופיע בחו״ל

ו מפלגתו להנהגת חריף וכמתנגד מושבע
 פלפן שמחה משמש בישראל, לממשלה.

תפ הוא כזה השמאל. בחוגי סמוי כסוכן
 -שבמערב־ ניואוטלוק, בירחון הנוכחי קידו

 ליברלים עם יחד מפ״ם חברי משתתפים תו
 חדש, כוח — הזה העולם חברי עצמאיים,

מפלגתיים. בלתי ואקדמאים מק״י
ה תפקידו את מפ״ם חושפת ברצון לא

 כזו דחק שעת פלפן. שמחה של אמיתי
 כשהחלו האחרונים, בשבועות לה נתגלתה

הת על ידיעות המפלגה להנהגת להגיע
 במחנה והולכים גדלים חוגים של ארגנויות

הקרו הבחירות לקראת הישראלי, השלום
ה הנהגת בפני שעמדה הבעיה בות.

 מרוצים לבלתי להוכיח כיצד היתד, מפלגה
 פעולה משתף הישראלי השלום מחנה כי

____רם.מס עם
 דחק בשעות *"כמודומה• סימפוזיון

 הדגל. אל פלפן שמחה נקרא קודמות,
 האחרות המפלגות נציגי את לשתף מבלי

 לאישמפ״ם פלפן קרא ניואוטלוק, במערכת
 קיבוץ עוזב פרחי, (ז׳קו) יעקב אחר,
אל פנו השנים הדחופה. למשימה חצור,

פלפן עסקן
? השלום מחיר מה

השתמ מפלגתיים, בלתי אישים של שורה
סימ הכינו הירחון, בשם רשות ללא שו

ה על מושבים בשלושה פומבי, פוזיון
 משים, בלי כאילו השלום. מחיר נושא

פעי מפ״ם אנשי שלושה השנים שיבצו
 הארצי הקיבוץ מזכיר אבידן, כשמעון לים

 המשורר שלו, הימני-קיצוני האגף וראש
במפ שעבר שובל מקיבוץ גרנות אלעזר

 ה־ של הימני לאגף השמאלי מהאגף תיע
הער הח״כ לתפקיד והמועמד מיפלגה

 עיתון עורך וואתד, מוחמד מפ״ם, של בי
בערבית. המפלגה

 הפרופיסור פעיל, מאיר כאל״מ לאישים
 ידוע היה לא ואחרים אדיאלי יהושוע
 את נותנים הם מפלגתי תכסיס לאיזה
סימ תיכננה התנועדדלשלום־ובטחון שמם.
 מזכירות חבר פלפן, ושמחה דומה פוזיון

 שלו. המכינה בוועדה חבר היה התנועה,
בסימ להשתתף שנתבקשו התנועה, חברי
 המדובר כי לתומם חשבו המפ״מי, פוזיון

קיומו. על בישר התנועה שחוזר סימפוזיון
באר התקר את וטי• מטילה ל״ע

 שהרצא־ גולדמן, נחום ד״ד יצר הסודי גון
 הסימפוזיון. את לפתוח צריכה היתד, תו

ש העצמאית, הליברלית המפלגה חברי
 מחלקת את שציינו ההודעות מן הופתעו

כרטי למכירת כקופה מפ״ם של ההסברה
הש על ווטו הטילו — לסימפוזיון סים

ל בבואו שהודיע גולדמן, של תתפותו
 מוטלת בסימפוזיון ״השתתפותו כי ישראל
שהמ וכן המערכת וחברי העורך בספק.
שמאלנים...״ הם בסימפוזיון תתפים
 יושבי־הראש תפקיד להיכנע. מיהר פלפן

ה המפלגה לחברי נמסר המושבים בכל
 יודעין בלא שמלאו העצמאית, ליבראלית

ה המפלגתית בהצגה המנחה תפקידי את
ה לצעירי רבה, בהצלחה שכוונה, גדולה
 למטרה העירונית. ולאינטלגנציה מפלגה

ב שהובאו קיבוצים חברי מאות גוייסו זו
מיוחד. ובתקציב מאורגנת תחבורה
דב נשמעו בו הסימפוזיון, של בסופו

 הלא־מפ״מיים הדוברים מפי חשובים רים
 המדיניות קוי על טוטאלית הגנה ודברי

 שפשפו — אבידן שמעון מפי הממשלתית
ב וטפחו בהנאה ידיהם את מפ״ם ראשי
 המקווה פלפן, שמחה של גבו על תודה

ה שליח הקבוע: לתפקידו עתה לחזור
 ו־ בעיר האופוזיציוניים בחוגים מפלגה
בחו״ל.

1861 הזה העולם


