
כספך? את תשקיע
 במה עצמו את שואל פנויות, לירות אלפי כמה של בסכום שמחזיק מי כל

 כי היה נראה ימים חודש לפני עד אלה. בימים ביותר הטובה בצורה להשקיעו
המדד. עליית בגלל ביותר הטוב הדבר היא ממשלתיות צמודות איגרות־חוב קניית

 כי מבשרת ביותר, זעומה במידה המדד עלה יוני בחודש כי העובדה אולם
הממ כוונת הקרובים. בחודשים יציבות על לשמור הממשלה של החלטתה נחושה

 תוכל היא זאת לחודש. אחד אחוז מאשר ביותר לעלות למדד להניח לא היא שלה
 השמדת במקום ופירות בירקות השוק הצפת על״ידי הקרובים, בחודשים לעשות,

מיבוא. המיוצרים ומוצרים מוצרי־יבוא של הוזלות ועל־ידי העודפים.
כחוד בעוד למשל, כן, בחו״ל. במחירים גדולה ירידה חלה האחרונים בחדשיים

 של במחיר בצרפת שניקנה בשר של גדולות כמויות ארצה להגיע יתחילו שיים
 עבור הממשלה ששילמה לטון דולר 1900 של המחיר לעומת הטון, דולר 1300

 והרי הבשר, סוגי כל של המחירים את להוזיל יאפשר הדבר כיום. הנמכר הבשר
המיחייה. יוקר במדד ביותר נכבד מרכיב הוא הבשר

 וחצי אחוז או מאחוז ביותר השנה סוף עד יעלה לא שהמדד לוודאי קרוב
 הנותנות, צמודות ממשלתיות באיגרות השקעה של הכדאיות יורדת ולכן לחודש,

ביותר. נמוכה ריבית להצמדה, נוסף
 הריבית בשיעורי ניכרת לירידה גורם הבנקים את עתה המציף הכסף שפע
 26* ישלם עכשיו הרי ,32* החופשי בשוק שבועיים לפני ששילם מי האפורה.

 חודשים כמה תוך כי מצפים למעשה, יום. מדי לרדת מוסיפים הריבית ושערי בלבד,
כיום. אחוזים 24 עד 21* לעומת בלבד, 17* של לרמה הבנקאית הריבית תחזור

 באמצעות להשקיע האחת, טובות. אפשרויות שתי המשקיע בפני יש זה במצב
 אחד של וערבות הצמדה) (ללא 25* של שנתית ריבית כיום ולקבל חברות־מימון

 חברות״מימון באמצעות להשקיע היא האחרת האפשרות הגדולים. הבנקים משלושת
לשנה. ריבית 10* עוד ולקבל מוסדות, של צמודים בשטרות

שכר וטיסות הג׳מבו ה

בן־ארי סנכ״ל
לוהטים עסקים

לחב הקרובים בימים תודיע ״אל״על"
 ג׳אמבו מטוס רכישת על ״בואינג,״ רת

 החברה ממאזן ללמוד ניתן זאת רביעי.
 הפחתות והכולל אלה, בימים שפורסם

 המטוס, מחיר החדשה. לרכישה ניכרות
דולר. מיליון 50כ-

 רווחים, להראות הצליח החברה מאזן
 בטיסות דראסטי לקיצוץ תודות בעיקר

 את פתרה ״אל-על״ השפל. בחודשי
אותו הקבוע לוח-הזמנים קיום בעיית

גיזבר־העיר
פורש

שטייג״ יוסי תל-אביב, עיריית גיזבר
 התפטרותו מתפקידו. פורש הצעיר, מן

 ההרפתקנית מדיניות״הכספים בגלל באה
צ' בעירייה הכספים על הממונים של  י

מסב הללו שטין. ודוד מוריץ חק
 בריבית בהלוואות תל-אביב את כים

 כמה בעוד כי טוענים ויודעי״דבר קצוצה,
לש תל״אביב עיריית תוכל לא חודשים

משכורות. לם
 של ועדת־הכספים אישרה שבוע לפגי

 מיליון 30 של הלוואה קבלת העירייה
 קצוצה בריבית המלווה מאת לירות,

 חודש לפני קיבלו ממנו שמיע, ראובן
 בנק את מייצג שמיע לירות. מיליון 10

 לעירייה הכסף את שילווה ״דיסקונט,״
שמיע. באמצעות

הכס תמורת לשמיע תשלם העירייה
לבנקים ואילו ורבע, אחוז של עמלה פים
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 החלפת על-ידי לשמור, יאט״א מחייבת
 שבועות, כמה מדי כאלה לוחות־זמנים

 ל- הטיסות מיספר את להתאים ובכך
 מיספר קיצוץ על־ידי הנוסעים. מיספר

 גם לטוס ״אל-על" הצליחה הטיסות
מלאים. במטוסים הקשים בחודשים

 נוסף ניצחון לזכותה רושמת ״אל־על״
 זמן־מה לפני טיסות-השכר. נגד במאבקה

 כי קול, משה שר״התיירות, הודיע
 עבודת- נודעת בריטית חברה אצל הזמין
לישר טיסות-השכר כדאיות על מחקר

הברי החברה הודיעה אלה בימים אל.
העבו ביטול על למישרד-התיירות טית
דה.

פרוטקציה
העסק! של לאחיו

 תל״אביב של בנייו״ערים ועדת חברי
 לדיון בפניהם מביאים מךוע הבינו לא
 על כי בה נמסר הבאה: הבקשה את

 מחסן קיים התקווה בשכונת מיגרש
 רישיון־עסק. כלל לו שאין חומרי-בניין

 חסר״הרישיון בעל-העסק מבקש עתה
 כאשר במקום, חדשים מיבנים להקים
 חורג המוצע המיבנה כי מציינת הבקשה

המותר. מן הוא אף
 בעל־ הוא מי ראו כאשר התגלה הסוד

 חיים של אחיו טסה, יוסף המיבנה:
 תל״אביב עיריית הנהלת חבר טסה,
מט השכונות על והממונה גח״ל מטעם

 נחום חבר-הוועדה, אולם העירייה. עם
 בעת כי נוכח כאשר יותר עוד נדהם רז,

 חיים גם בחדר יושב הבקשה על הדיון
 טסה המבקש. של אחיו עצמו, טסה
 בניין־ערים, בוועדת מקום לקבל אמור

 להט, שלמה ראש־העיר הבטחת לפי
לישי בא הוא ההבטחה שתקויים ועד
בה. חבר להיות מבלי הוועדה בות

 של המשפטית ליועצת מייד פנה רז
 וזו שטיין, הניה עורכת״הדין הוועדה,
 את מייד לצאת טסה לחיים הורתה
עצמו. את יפליל אחרת החדר,

לב גת״ל, בקולות החליטה, הוועדה
 לאשר ניתן כיצד לראות כדי במקום קר

הבלתי־חוקי. המיבנה את בכל״זאת

במיש למדד צמוד אחוזים תישעה —
הס : הבאה בדרך אחוזים שני ועוד רין,
 תפקיד העירייה כי קובע נוסף חשאי כם

 של בריבית לירות, מיליון 10 בבנק
 כיום המשולמת הריבית כאשר — 247־

 יותר. אחוזים שניים־שלושה לפחות היא
ל העירייה שנותנת שההלוואה מכאן
 אחוזי את מגדילה הנמוכה, בריבית בנק,

 ש- הכספים על משלמת שהיא הריבית
עצמו. בנק מאותו תקח

מרידוד
כר מיבליווו מו
שמכ פרי", להובלת הימית ״החברה

 מיכליות שמונה חודשים כמה לפני רה
 דולר, מיליון 50 של ברווח זר, לגורם
מיכליות. 3 עוד קצר זמן לפני מכרה

 יעקב הימית״, ״החברה מנכ״ל
 שם בגרמניה, לאחרונה שהה מרידוד

 ה״דויטשה-בנק,״ נשיא עם שיחות ניהל
ב בפעולותיה לחברה נירחב אשראי על

עתיד.
ני נפט מהובלות הריווחיות מידת על

 של העיסקיות התוצאות מן ללמוד תן
בניהולו הקו, אילת-אשקלון. צינור קו

מרידוד
קפואים כספים

 1973 שנת את סיים בן־דרור, דב של
שהו לאחר דולר, מיליון 25 של ברווח

 נפט. טון מיליון 23.8 שנה באותה ביל
 מיליון 3 הרווח היה לכן הקודמת בשנה
נפט. טון מיליון 25,8 הובלת על דולר

 שנת ,1973 בשנת הרווח גדל כיצד
 !ירד ההובלה שנפח בעוד המילחמה,

 אוניות מפעיל גם הצינור מאוד. פשוט
 1973 בשנת נפט. ומוכר נפט, להובלת

 אחוזים אלפי של מחירים האמרת היתה
 מחיר כל לצינור ושילמו המילחמה, בגלל

 כך, לאירופה. נפט הובלת עבור שנדרש
 מיליון 25 של הכולל הרווח מן למשל,
 אחת, מהובלה רק מיליון 10 היו דולר,

 ה- לפני קצר זמן שנקנתה מיכלית של
מילחמה.

נאים הרוסים
 נסערים הישראליים מפיקי״הסרטים

 מישרד״המיסחר־והתע- התנהגות נוכח
וע והסרטים. רוסיה עולי בפרשת שייה

ער את אישרה הכנסת של הכספים דת
 מיליון 2.5 של להלוואה המדינה בות

 ל- ״הבנק שיתן ,97־ של בריבית לירות
לטרון״. ״סרטי לחברת פיתוח״התעשייה״
 נמסר כי זאת, אישרה ועדת״הכספים

ל בכספים להשתמש היא שהכוונה לה
מ עולים על-ידי הפקות־סרטים מימון

בעלי־החברה. יהיו הם וכי רוסיה,
 לטרון״ ״סרטי חברת כי מסתבר,

 הישראלי התעשיין על־ידי מנוהלת תהיה
״צינקל.״ מפעל מנכ״ל שנקר, ישראל

 נתנה לא מעולם כי טוענים המפיקים
הדרו ההשקעה למלוא ערבות המדינה

 פועלת בה הדרך וכי סרט, להפקת שה
 כל ללא הכספים לביזבוז תביא המדינה
מ עולים לקליטת בסיס ליצירת אפשרות
 הוצאת על שהאחריות מה-גם רוסיה.
 מענייני הרחוק לתעשיין ניתנה הכסף

שנים). (לפני מרוסיה עלה כי אם סרטים,
 סכום על המפיקים מצביעים כדוגמה

ה השקיעה אותו לירות, אלף 400 בן
 של סרט בהפקת אלה בימים מדינה
ו קאליק, מיכאל בשם רוסי במאי
 הסרט, אחד.״ ועוד ״שלושה שמו אשר

 לוי, ואורי דיין אסי בהשתתפות
 מרקי, מקסים של סיפור על מבוסס
 יהיה מוקדמות, בהקרנות רואיו, ולדעת
מוחלט. כישלון

לחב המדינה עכשיו שנותנת הכספים
ל יגרמו לטרון,״ ״סרטי החדשה, רה

 קיימים שבשוק שעה נוסף, ציוד קניית
עבודה. חסרי רבים אולפנים
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ק נ ע ו  כפרס־ הנחשב וטלסן, פרס ♦ ה
 מאחר ולאסטרונומיה, למתימטיקה נובל

 פרסים מעניקה אינה השבדית שהאקדמיה
 פקריס לייב חיים לפרופסור זה, בתחום
 אוניברסיטת על־ידי למדע, וייצמן ממכון

 וסך מדליית־זהב הוא הפרם קולומביה.
 נודע ׳1908 יליד פקדים׳ דולר. אלף 25 של

 מרחובות״, הגולם של ״המהר״ל בכינויו
 האלקטרוני המחשב את שפיתח אחרי

״גולם״. כונה אשר בארץ, הראשון
ה נ ו  בממשלה הראשון כסגן־השר ♦ מ
 של כסגנו מועדי, אברזג זו״כ הנוכחית,

ההח למרות רבין. יצחק שר־התיקשורת
 הודיע סגני־שרים, בינתיים למנות לא לטה

הממ בשם צדוק, חיים שר־המישפטים
 כדי וזאת מועדי, של מינויו על שלה,

 הכנסת חברי של דרישתם עוקץ את להקהות
בממשלה. תיק לקבל המערך, של הערביים

 כנשיא המכהן הראשון כיהודי ♦ ד ח ב נ
 (יזעייה)ישעיהו סיר הבריטית, האקדמיה
 המכהן הדגול, היהודי איש־הרוזז ברלין,
באוקספורד. וולפמון מיכללת כנשיא

ה נ ו ל פרופסור־אורח לתפקיד ♦ מ
 ח״כ חיפה, באוניברסיטת השני טרימסטר

 כמרצה- קודם־לכן שמונה מי אבן, אבא
 בארצות- הארווארד באוניברסיטת אורח

 של סמינריונים במסגרת ירצה אבן הברית.
 של וההיסטוריה החברה למדעי החוגים

המיזרח־התיכון.
ו ר ח ב ה בוועדת הכנסת כנציגי ♦ נ

׳כר משה (המערך) ח״כ לשופטים, מינוי
(מפד״ל) וח״כ שר־התחבורה, שהיה מי מל,

כרמל מלמד
שופטים ממנים

בהצ נעשתה הבחירה מלמד. אברהם
 חברי־הכנסת כל הצביעו בה חשאית, בעה

 אולם המערך, מועמד למען המפד״ל מטעם
 ההסכם את הפרו המערך מחברי רבים
 בעד הצביעו ולא הסיעות, שתי שבין

המפד״ל. מועמד
ר ט פ ת  הפדרציה כיו״ר מתפקידו ♦ ה

 איש הספרדיות, הקהילות של העולמית
 אלי- אלישר. אליהו הירושלמי העסקים

התמר נגדו שהובעה לאחר התפטר׳ שר
 של במקומו כאסיר עצמו שהציע על מרות

 השחורים הפנתרים איש ביטון, צ׳ארלי
חודשים. שיבער, בן למאסר נידון אשר

ר ט פ ת  מכון- כמנהל מתפקידו ♦ ה
 רשת־ ראש שהיה מי דר, אברהם הייצוא
״ה בתקופת במצריים הישראלית הריגול

דארלינג. ג׳ון בשמו אז ושנודע פרשה״,
 מועצת־הטנה- כיו״ר מתפקידו ♦ ש ד פ
 פרי, אליעזר עובד, עם הוצאת של לים

 מנהל-ד,הוצאה לבין בינו סיכסוכים בעקבות
 כהונה שנות 10 לאחר אוריאלי, נחמן

זה. בתפקידו
. ר ט פ והמי הסיגריות אבי 75 בגיל נ

 עם יחד אשר בל׳רנו, ליאון בארץ, צים
 יסד לפניו, עוד שנפטרו אחיו, שלושת

 בדרנו אחים לסיגריות בית־החרושת את
 מועצת־המנהלים יו״ר היד, בז׳רנו עסיס. ואת
 לו אשר בדרנו והאחים עסיס קונצרן של
 לשימורי מן, המיפעלים גם שייכים היו

 לכוהל. הארצישראלית והחברה ארדי, דגים,
 דד לאחת בן היה בולגריה, יליד בז׳רנו,

 פעיל והיה הוותיקות, הציוניות מישפחות
מישפחתו. לעיסקי שנכנס קודם בהגנה

. ר ט פ השח מוותיקי אחד ,72 בגיל נ
 שחקן שהיה מי כנעני, יעקב בארץ קנים

 ארצה עלה כנעני שנה. 43 משך האוהל
 בייבוש עסק טרומפלדור, יוסף עם

 ונודע בגליל, כבישים ובסלילת ביצות
 הרוסיים ובשירים שלו הבאס בקול בעיקר
ההצ מן בהצגותיו. לשיר נוהג היה אותם

 ״ירמיהו״, ״בשפל״, השתתף: בהן גות
 שוויק״, האמיץ ״החייל ומרים״, ״הורדוס

ועוד. עגל״ ״יושר,

1925 הזה העולם




