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ה צפה ד רי שערי לי ״כלל״ ב

יפת לאומי: לוינסון פועלים:מכרת :כלל
הבנקים מילחמת

ררנאטי דיסלונט:

יותר. עוד תרדנה ,180ב״ עתה ששערן כלל, מניות
 לשוויין מעל הרבה האחרונה בשנה האמירו המניות שערי
 ודיסקונט הפועלים בנק בין התחרות בגלל וזאת הריאלי,

בחברה. השליטה על
 פועלים, — הגדולים הבנקים בין השכם היה שנתיים לפני

 מניות במחצית יחזיקו יחד שלושתם כי — ולאומי דיסקונט
ה ולפי לערך, לירות מיליון 80ב־ מניות אז היו לכלל כלל.

 15 עד אחד כל לרכוש ולדיסקונט לפועלים הותר הסכם
לאחר לירות. מיליון 7.5 עד וללאומי מניות, לירות מיליון

 עם המיזוג על״ידי לירות, מיליון 140 עד כלל הון הוגדל מכן
חדשות. אמיסיות והוצאת המרכזית החברה

פוע בין תחרות החלה המירוץ, מן יצא לאומי בנק בעוד
 מחזיקות החברות שתי בחברה. השליטה על ודיסקונט לים

בערך. לירות מיליון 15 של בשווי כלל במניות אחת כל עכשיו
 להסדר הבנקים שני את הביאו האחרונים הנזילות קשיי

 בכלל. כוחות יחסי ושמירת ביניהם, התחרות הפסקת על
 בגלל שעלו כלל, בשערי ירידה היתר בין יהיה הדבר פירוש

רכישתם. על התחרות

 מכירות נמשכות
לתיירים דירות

 32 ינואר בחודש מכרה ישראלוס חברת
 מיליון 1.5 של כולל במחיר לזרים, דירות
 ש־ המטרד, מן עדיין נמוד זה סכום דולר.
שני — רסקין עוזי החברה, מנכ״ל הציב

1 הפסיד? מי הרוויח. מ׳ סרטים:
 בשנת הישראליים הסרטים הפקות תוצאות על טובה תמונה נותנת הבאה הטבלה

 כל כנגד אחת, בלירה הכרטיס ממכירת מרוויח המפיק כי בחשבון להביא יש .1973
הסרט. הכנסות את בערך תיתן המם החזר הכפלת מם. בהחזר מקבל שהוא לירה

 המס החזרי
(כאלפים)

 הצופים מיספר
(כאלפים) המפיל, הסרט שם

308 260 נח סרטי שלוש״ ברחוב ״הבית
79.4 83.5 משמיים מתנה משמיים״ ״מתנה

בן-ארצי) (גד
49.6 48.3 דיין אסי לרצח״ ״הזמנה
32.3 32.7 גפני וילי ביריחו״ ״זר
86.9 73.5 דינר ברין השני״ ״הצד
1.33 961 נח סרטי ״קזבלו״

204 195 בע״מ המשכנע ״המשפנע״
301 290 פילם אריה שמיל״ לי ״קוראים
100 96.6 האמיץ הבלש שוורץ״ האמיץ ״הבלש

0.1 0.2 ישראפילם המתה״ בעונה ״אורח
95 87.5 נח סרטי אל־בנאת״ ״אבו

1 1 1.4 ישראפילם זוכר״ ״בן-גוריון

שקיבל סרט הרי לירות, אלף 300כ־ הן לסרט הממוצעות ההפקה שהוצאות מכיוון
הפסיד. כי יתכן לירות, אלף 150מ־ פחות החזר־מס

רסקין עוזי
לזרים מכירות

ה מכרה 1973 בשנת לחודש. דולר מיליון
 מיליון 20ב־ חוץ לתושבי דירות חברה
דולר.

 חברות קבוצת על־ידי הוקמה ישראלוס
די למכור כדי בישראל, הגדולות הבניה

 סולל־ ד,ם בעליה במטבע־חוץ. לזרים רות
 א. פילץ, א. עובדים, שיכון כלל, בונה,

רובינשטיין.

סכנה
לייצוא

ידים
יש של העיקריים הייצוא מענפי אחד

ב קשות הוכה (דיקטים), הלבידים ראל׳
 האמריקאנית, חברת־הענק כאשר אלו, ימים
 בה־ החלה ארה״ב) (לבידי פלייווד יראם
 דנד במחירי בלבידים, האנגלי השוק צפת
 לכך הסיבה המטר. מדולר פחות של פינג
 את המחייב בארד,״ב, בבנייה השפל היא

 שווקים לעצמם לחפש שם הלבידים יצרני
מחיר. בכל

 יצואני של העיקרית הקונה היא אנגליה
הישראליים. הלבידים

 ביותר. חריף בארה״ב בבנייה המשבר
 היו בנובמבר למגורים בבנייה ההשקעות

 מיליון 3580 לעומת — דולר מיליון 3300
 /<#.0 של ירידה — אשתקד בנובמבר דולר

ני ירידה יש הבנייה בקשות במיספר גם
 הצפת המשך פירושו השפל, המשך כרת•

אמריקאנים. בליבידים אירופה
 חסרי עומדים הישראלים הלבידים ייצרני

 מצאו לא החדשה, ההתפתחות נוכח אונים
תחליף. בינתיים

הגפרורים שונרורית
 עליו : תמוהה כתופעה נתקל אש, להדליק אלו אפלים כימים שמנסה מי כל
 מצליח שהוא עד כולה, את ולרוב הקופסה, מחצית את לפחות להצית לנסות
אש. שיצית גפרור למצוא

 בדל בקושי מוצאים גפרור כל על במייוחד. גרועים בצבא הנמכרים הגפרורים
 לבזבז יש סיגריה, או מדורה להדליק כדי הראשון. השיפשוף עם הנעלם גפרית,
ויותר. שלמה קופסה

 גפרורים ייצור להתיר לא הוא החוקי שתפקידו תקנים, מכון בארץ קיים
לתקן. מחוץ הוא גם האם ז זה למכון קרה מה גופרית. די עליהם שאין
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 מנו הבינסון
 מ״בער את

ביוושרים המיצנחים
 משווייץ, היהודי הכספים איד
ה מיפעדי בעד רוכינסון. וידיאם

 ב־ חדקו את מכר בישראל. בירה
 ״פיו- בירושדים, חמיצכחים מיפעד
 כמיפעד שותפו הוא הקונה ניר״.
הא ״פיוניר״ חברת הידע, ונותן

מיי המיצנחים מיפעד מריקאית.
למ הצניחה ציוד מרבית את צר

צה״ל. טוסי

במדינה
)10 מעמוד (המשך
 לעצמה חובר, יואר, עליו העוברת חתיכה
 בהמוניהן. והחתיכות:באות ולהצטלם. לעצור

 בטרמפים. או מאורגנות מהמעות באות הן
 ולפעמים בטנדרים משאיות, על באות הן

מובילי־מים. גבי על אפילו
 עכשיו לחיילות, מחופשות חיו ׳תחילה

מנצ צבעים, בשלל מגיחות ד,ז לא. זד, גם
 להישאר כדי האידיאלי מזג־האוויר את לות

 הנוף ממראות מתפוגגות מינימלי, בלבוש
חולפות. הן פניו על

 והן מקום, בפל אותן למצוא אפשר
 לפני ביותר. הנידח המוצב עד מגיעות
 אח, אברהם האלוף ביקר ימים חמישה

 שעה אותה המוצבים, באחד הפיקוד, אלוף
 ניסו החברה טרמפיסטיות. ׳שתי שם שהו

 ה־ אבל הביקור, תום עד אותן להסתיר
 גמי ,ובתיה אתי הצעירות, טרמפיסטיות

מוכ שהן החליטו תל־אביביות, נזיסטיות
 ההרצאה ובאמצע האלוף, את לראות רחות

 ובחנו החמודות, השואפות שתי להן הופיעו
מקרוב. האלוף את

 כי בנראה הרגיש קרבות, ותיק האלוף,
 מאשר העניין מכל להתעלם מוטב הפעם
מראש. ׳ אבוד קרב לנהל

הסתע מצריים. וכרנשים חתיכות
 משגעת המערבית הגדר, על החתיכות רות
המצרים. את

ל ההסכם שלאתר הראשונים ובימים
ה להגיע החלו כאשר הכוחות, הפרדת
ה שבקו למוצבים הראשונות חתיכות
 בעיניהם לנו קורצים המצרים היו ראשון,

 לכם ״הביאו :גלוייד, בקינאד, ואומרים
ש אותם לשכנע הצלחנו לא האי״ נשים,

 הזומן, פמשך אולם, מטיילות. מתם אלד,
 להשתפנע החל ביותר העיקש המצרי אפילו

 אמת. דיברו זאת בכל בנראה הישראלים גי
 הבחורות, עם מצטלמים פיתאום מד, ,אחרת,

ה על איתן עומדים לטיולים, אותן לוקחים
 בשקיעה ומתבוננים ארוכה, שעד. סוללה

בחו של זמנן הרי ד,ישמש. של ׳המקסימה
לדב קודש חשבו, שהמצרים מהסוג רות,
בסיסיים. יותר חרבה רים

 מוגבל שבאפריקה זה גם קארנבל, ככל
 אז ייגמר. הכל זח בחודשו 22ב־ בזמן.
 המערבית. התעלה את האחרון החייל ועזוב

ה ימי של הנוראיים הזיכרונות יישארו
 הרגיעה. ימי של היפות והחוויות קרבות

הצבעוניות. התמונות תישארנה
 ל־ לחזור לקוות תמים זד, יהיר, האם

 בטיול כאזרחים, נוספת, פעם :אפריקה
הטבע? להגנת החברה של מאורגן

חללים
■13 בד, אבשדום

בסדר,״ עסר ״הכר
המאושר♦ האב אמר

.אבל . .
 בישר לאל,״ תודו, בסדר, עבד ״הכל

 בנמל־ לקבלו שבאו ידידיו, לכל שהם דויד
 השבוע בתהילת בן־גוריון ע״ש התעופה
שעבר.

לרוו נשמו שהם ידידי־מישפחת מאות
 נפצע אשר דויד, של בנו אבשלום, חה.

חוד משבעה למעלה לפני בראשו ברסיס
ניצל. בצד,״ל, שרוחו בעת שים

 טנכ״ל שהם, דויד של החבים הידידים
 והאיש חברות מנהל בישראל, כללי בנק
 בישראל, דד,־רוטשילד אדמונד הברון של

 נוסף בארץ. מאוד מקובלת דמות הינו
 איש* הוא שהם הכלכליים, עיסוקיו על

 הגריל, מיסדר אבירי ראש מקובל, חברה
 ש־ במה ביותר בכיר חיבר — גולף שחקן
 זאת ועם הישראלי״, הסילון ״חוג ;קרוי

למופת. איש־מישפחה
 חבריו הצטרפו שהם של אלה ידידים אל

 האישי קסמו אשר אבשלום, בנו של הרבים
 אשר נער — אביו של מזה נפל לא
רבים. היו ואלה ידידיו, פל על אהוב היה

ארו חודשים משך עקבו ידידים אותם
 אבשלום. של לחיים מילהמתו אחרי כים
 בארץ, רבים וניתוחים טיפולים עבר הוא

 החובה מקצה נע לחייו התיקווה כשמחוג
הזכות. לקצה

 הוחלט בארץ ניתוחים סידרת לאחר
 שם בעל מומחה אצל אבשלום את לנתח

 עם נסע אבשלום באמריקה. בינלאומי
 האב חזר שעבר, השבוע ובתחילת ■אביו,
 עבר ,,הפל מאושר. כשהוא ארצה בגפו

לאל.״ תודה בסדר,
אב הבשורה. הגיעה אחר־כך יומיים

נפטר. שלום

1902 הזה העולם


