
תמרורים
. ה נ ו  ב־ ישראל שגריר לתפקיד מ

 בן־ אלישיב של במקומו מערב־גרמניה,
ב ישראל שגריר לתפקיד העובר חורין

 מנחל שחיה מי מדוז, יוחנן בריסל,
במישרד־החוץ. אירופה מחלקת

♦ ה נ ו  לענייני־עבודה נספח לתפקיד מ
ה מנהל בוושינגטון, ישראל בשגרירות

 גיל העובדים, בחברת לכוח־אדם אגף
 החדש תפקידו לצורך שהושאל שעל,

למישרד־החוץ. שנתיים של לתקופה
♦ ה נ ו  לנושאי שר־החקלאות ליועץ מ

 טייבה כפר תושב הערבי, במיגזר חקלאות
 חבר־כנסת שהיה עובד, דיאב במשולש

תקופות־כהונה. שלוש במשך
ה כ ה בכנס במילגת־השתחפות ♦ ז

ה המתכנס הכל־אמריקאי קומפוזיטורים
 הישראלי המלחין וורמונט, במדינת שבוע

 מלחינים 15 על הנימנה ).32( צור מנחם
 במילגה. שזכו ארצות־הברית רחבי מכל
 ראשון פרם שעברה בשנה שקיבל צור,

 על־שם מוסיקאלית ליצירה בתחרות
 על־ למוסיקה באקדמיה ז״ל, אור חיים

 ואד יצירתו עבור בירושלים, רובין -שם
 כזוכה המילגה את קיבל הארץ, נון יעלה
בלימו משתלם הוא שם מניו־יורק, יחיד

המוסיקאליים. דיו
ם י ד מ ו . ע א ש נ י ה  אליזכט ל
ה ״המכשפה״ סמנתה, היא מונטגומרי,

 כשפים, מעשי הטלוויזיה מסידרת צעירה
 שהתפרסם פוקסוורת רוכרט י והשחקן

 הטלוויזיה סידרת מגיבורי כאחד בארץ
 כבר נשואה היתד, אליזבט הפרקליטים.

אחת. פעם ורוברט פעמים, שלוש
ו א ש י  אכיהו הצעיר המלחין ♦ נ

 הזמר בפסטיבלי להצלחה שזכה מדינח,
 יהודית נחשון קיבוץ וחברת המיזרחיים
ילדים כמטפלת העובדת )22( כיטרמן

בויצ״ו.
ו א ש י  מדינת של היהודי מושלה . נ

 בל־ וג׳ין )54( מנדל מרווץ מרלינד,
 בידי שנערך בטכס ),37(דורסי, קיסטון

 בבל־ בבית־הכנסת שוסטרמן אברהם הרבי
מני השניים של ילדיהם נכחו בו טימור,

 בלבד שעה חצי שנערך הקודמים, שואיהם
 את ערך בבולטימור אזרחי ששופט אחרי
הרא אשתו לבין מנדל בין הגירושין טכס

ברברה. שונה,
ג ו ח  במאי של 75ה־ הולדת יום ♦ נ

 צ״יה (״פסיכו״) אלפרד סירטי־המתח
 בבוורלי במיסעדה שנערכה במסיבה קולן,
 ביניהם סועדים, כמאה חלק נטלו בה הילס,

ד קופר, ג׳קי הקולנוע שחקני  טיילור ח
הסטון. וצ׳רלטון

. ם י ל ח כ לפני לקה בו מהתקף־לב ה
 ),55( קאבוט סכסטיאן השחקן חודש,
וה המזוקן פרנץ׳״ כ״מיסטר יותר המוכר

שכזאת. מישפחה מתוכנית־הטלוויזיה טוב
. ר ט פ  פיר־ שירותי מנהל ,60 בגיל נ

ו בשידור, סומת
 העובדים מבחירי
ה החוץ בשירות
 גבריאל ישראלי,
ב שנולד דורון,

ב למד רחובות,
הרצליה, גימנסיה

בהגנה, חבר היה
ב־ כללי קונסול

 וציר יוהאנסבורג
דה־ז׳ניח, בריו

יש־ כשגריר שימש
וב־ בקובה ישראל

מ היה אקוואדור,
ה שידורי מייסדי

ר ט פ  בגיל קליפורניה, בברקלי, ♦ נ
 במעבדה, סוכר שייצר היהודי המדען ,76

 שירת ביפו, שנולד חסיד, זאב ויליאם
 ב־ לארצות־הברית עבר הבריטי, בצבא
 קיבל בה ברקלי באוניברסיטת למד ,1920

ל 1950ב־ מונה דוקטור, תואר 1943ב־
 עבודתו :אוניברסיטה. באותה פרופסור
 הנוצרים חומרים בחקר התרכזה המדעית

ב וסוכרים. תאית כעמילן, צמחים בתוך
ש לקבוצת־מחקר שותף היה 40ה־ שנות

 המדעית, בהיסטוריה לראשונה הצליחה,
 שלו נוספת תגלית במעבדה. סוכר לייצר

 השישים, בשנות היתד, בעולם, שהתפרסמה
 סינתטי באופן תאית ליצור הצליח כאשר

ב רצינית התקדמות שהיוותה תגלית —
 בתוך המתרחשים התהליכים להבנת דרך

הצמח.

זרים ׳חרומזים מממן ישראל״ ..בזק
 היהלומנים הרי ,25ל״* מעל עבורו משלם בנקאי לאשראי שנזקק מי שכל בעוד

 הניתן המימון בלבד. 6.5־? של בריבית בלתי־מוגבל, אשראי ישראל״ מ״בנק מקבלים
לירות. מיליון 650 — 1973 בשנת היה ליהלומנים, כזאת בצורה

 רק לא זר, ובמטבע כזו, זולה בריבית מממן ישראל״ ״בנק כי מתברר והנה,
 עושה מה בחוץ־לארץ. כספים על גם הריבית עלתה 1973 בשנת ישראליים. יהלומנים

 פשוט ז בלגי יהלומן במקרה והוא ישראל״, מ״בנק זול אשראי לקבל שרוצה מי
סוכנים. באמצעות לישראל יהלומים מעביר הוא מאוד.

 אשראי מקבלים בבנק, המופקדת חבילת״יהלומים, כל שעל הוא הנוהל כאן,
 חבילות זרים מידי ארצה זורמות כן .6.5* של ובריבית מערכה, 80כ־* של בשיעור

מימון. להן נותן ישראל״ ו״בנק יהלומים,
 נותן ישראל" ״בנק ישראליים. יהלומנים שפיתחו היחידי הפטנט זה אין אולם

 מה הסחורה. מישלוח מיום חצי־שנה של לתקופה ליצואני״יהלומים, כזה זול מימון
 על מדווח אינו הוא שבוע. כעבור הסחורה את שמכר נניח ז פיקח יהלומן עושה

 ומדווח חודשים, שישה משך ישראל״ ״בנק של הזול הכסף את להחזיק ממשיך כך,
הללו. החודשים שישה בתום רק הסחורה את מכר כי

 במאות ישראל״. ״בנק של הזול האשראי את ליעה היהלומנים מנצלים כן
 להעלאת למילחמת־חורמה, האחרונים בחודשים יצא ישראל״ ״בנק לירות. מיליוני
 את ויעלה אישית, בדוגמה יתחיל אולי התעשייה. לפיתוח הלוואות של הריבית
ן ליהלומנים נותן שהוא האשראי על הריבית

למכירה הבינלאומי בבנק 50ל5<
ה ממחצית יותר לקנות שרוצה מי

 יכול הראשון״, הבינלאומי ב״בנק מניות
 המחזיק בנק״, ״פנסילבניה זאת. לעשות

מו ,26* לעוד ואופציה מהמניות 43ב״*
ש הסכום תמורת חלקו את למכור כן

לא הבנק דולר. מיליון 15 — השקיע

ל״י 240

קילו
בבד־אווז

ם איש־העסקים י רי פ מן א  נדהם. מז
ם של לחנות-הבשר נכנס הוא או ב ר פ  פ

מעו לשון קילו לקנות ביקש בירושלים,
 הוא אם ושאל בו, הביט המוכר שנת.
 בוודאי, :השיב גוזמן המחיר. את יודע

 לשון־יבוא קילו שהרי לירות. 30-25
באיטליז. לירות 15כ- עולה טובה

:ואמר ברחמים, בו הביט פפרבאום
 עזב דום, נאלם גוזמן הקילו. לירות 85
 דיזנגוף ברחוב עבר למחרת החנות. את

 קילו ביקש לאיטליז, נכנס בתל-אביב,
 240 :במחיר ונקב ארז, המוכר כבד־אווז.

 בלי יצא גוזמן, נדהם שוב לקילו. לירות
לקנות.
 להרשות יכול שאיני ״לא :גוזמו אמר
לק יש הצדקה איזו אבל לשלם. לעצמי

לממ יש זמן ובאותו ז כזה מחיר חת
ה להידוק לקרוא עזות״המצח עוד שלה

 של תוספת״היוקר את ולעקר חגורה,
..ב׳ . , ״1 הפועל

גוזמן איש־עסקים
? החגורה את להדק

״ה שחילק הרווחים משיעור רצון שבע
 בלתי- חיכוכים ויש הבינלאומי״, בנק

 דויד ״הבינלאומי״, מנכ״ל בין פוסקים
״פנסילבניה״. לבין גולן,
 מכונסי־הנכסים לקנות ניתן 7כ״* עוד

 ״טריומף״, הבריטית ההשקעות חברת של
 המחיר זמן־מה. לפני הרגל את שפשטה

 1.5 על יעלה לא לכונסים לשלם שיש
 של חלקן את שיחבר מי דולר. מיליון

ה ב״בנק שליטה יקבל החברות, שתי
 כדי בזמנו ספיר הקים אותו בינלאומי״,

ב הגדולים הבנקים בשלושה שיתחרה
ישראל.

רכשו ״אילן־גרו״
,,■■אררט מסוגיס

״אר חברת״הביטוח ממניות מחצית
 הקבלנית הקבוצה על־ידי נרכשו רט״

 בידי מוחזקות המניות שאר ״אילן־גת״.
 המיוצגים דרוס״אפריקאיים, משקיעים

״אר מנכ״ל צוקרמן, פיליפ על-ידי
רט״.

 ב- מניות ברכישת החלו ״אילו״גת"
 הגדילו ובהדרגה זמן־מה, לפני ״אררט״

העיק בעל-המניות למחצית. חלקם את
אילן. טיבור הוא ב״אילן־גת״ רי

 מ<ל*ון $1
ת לירות דו אגו

בה פתח התעשייה״ לפיתוח ״הבנק
 שלא חובות לגביית מישפטיים ליכים

 מיליון 81 של כולל בסכום לו, פורעים
 ממשלת ערבה זה סכום מתון לירות!
לירות. מיליון 50 בסן להלוואות ישראל

ה כל את הממשלה תשלם למעשה,
 בצורות לבנק, מחזירים שאין הלוואות

שונות.
 נוצרו כאלה בסכומים אבודים חובות

 אם כי וברור האחרונות, הגיאות בשנות
יפ ובבנייה, בטכסטיל המשבר יימשך

גדו סכומים ישראל ומדינת הבנק סידו
יותר. עוד לים

 האמיתיים האבודים החובות כי ברור
מכי עם למשל, כן, יותר. גדולים הם
ה הסכים דימונה״, ״סיבי מיפעל רת

 ההלוואות פרעון מועד את לדחות בנק
ומ ,1979 לשנת לירות מיליון 47 בסן

 20 משן החוב את ישלמו שנה אותה
שנה.

 עד אלו הלוואות על הריבית שיעור
 שהיא (ריבית לשנה 2* יהיה 1980 שנת

 20* של כמענק וכמוה בדיחה, ממש
בשנה). שנה מדי ההלוואה משווי
 הבנק מפסיד לבדה זו הלוואה על רק

מדי״שנה. לירות מיליון 8

בוינה החוסכים
בוינה קוצרים

>?35£^11432908,111 יו■ ת—
מדיניות- :רצון שבעי האוצר ראשי

 למשוער. ומעבר מעל מצליחה החיסכון
 החיסכון בתוכניות עצום גידול :עובדה

מת בחן הנצברים והכספים הבנקים, של
מסחרר. בקצב רבים

 והחל לבזבז, חדל שהציבור היא עובדה
בתוכניות״החיסכון. כספיו את חוסן

ה לבנקאי הלכנו חשדנים, שאנו כיוון
 הוא דעתו. מה ושאלנו בעניינים, מעורה

 על מראה רק ״זה :ואמר בלעג, חיין
ש היא האמת האוצר. ראשי של הרמה

ב מישחק הכל חיסכון. שום כאן אין
האוצר.״ חשבון על כספים

 הסבר. וביקשנו בתימהון, גבה הרמנו
:אפשרי טכסיס של דוגמה לנו נתן הוא

נו חיסכון לעודד כדי כי להבין ״יש
ב לחוסכים מצויינים תנאים האוצר תן

 שהכספים — בתנאי השונות, תוכניות
 לפחות. שנים לשלוש בתוכניות יופקדו

,חיס בשם הידועה התוכנית את ניקח
 אלפים 10 שמפקיד מי אלפים׳. 10 כון

1000 של מענק מקבל בתוכנית, לירות

פיקד ממונה
נטו! לקבל

רי שנה וכל הכסף, הפקדת עם לירות
מ רווחיו כל למדד. מלאה והצמדה בית

 אלו ממס־חהכנסה. פטורים ההפקדה
האוצר. תקנות
 חברה לוקח חכם: בנק עושה ״מה

 שהיא או אמון לו יש בה מסויימת,
לי אלפים 10 לה ומלווה לו, שייכת

מפ הסכום, את מנהל-החברה לוקח רות•
 אלפים' 10, בתוכנית-החיסכון אותו קיד
 מוציא שנים שלוש כעבור בנק. אותו של

 של מרווח נחנה החיסכון, את המנהל
 (הרווח ממס. נקי לשנה, 30* לפחות
 למדד). הצמדה והפרשי מריבית מורכב

 לבנק משלם הוא השנים שלוש משן
 לשנה. 25* נניח — ההלוואה על ריבית

 ל־ מוכרת הוצאה הוא הריבית תשלום
 רק למעשה לו עולה שהיא כן צרכי-מס,

ה את קודם־כל מרוויח הבנק .12.5*
דיוו את ואחר-כן ההלוואה, על ריבית

 בתוכ• הכסף את שהפקידה החברה חי
שלו. נית״החיסכון

 סכומים כמה כן לגלגל יכול ״הבנק
 שהוא סכומים אותם כי רוצה, שהוא

 תוכ־ באמצעות מייד אליו חוזרים מלווה,
נית־החיסכון.

 עושה הבנק כי לעצמנו נתאר ״עכשיו
 מגדילים כן לירות. מיליוני בעשרות זאת

 החסכונות, סכום את מלאכותית בצורה
 ליד ימין מיד כספים מעבירים ולמעשה

האו של הנחות־המס ניצול תון שמאל,
צר.״

ה זאת יודע אם הבנקאי את שאלנו
ה פיקי*, יעקב ד״ר הביטוח על ממונה
הנושא. על האוצר מטעם אחראי
שתק. הוא
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