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 4.2 של הרשמי השער את ישראליות לירות עגור משלמים בארץ כי ייתכן

 :לגמרי אחר בשער ישראליות לירות הגדולים הבנקים קונים בחו״ל הדולר. לירות
הדולר. לירות 5מ- למעלה

 ומה עתיק־יומין. רומאי פיתגם אומר לשור, אסור ליופיטר, שמותר מה אולם
 ״בנק כי היא עובדה ישראלי. לבנק גם מותר אם ברור לא שווייצי, לבנק שמותר
לירות הוא אף קונה הישראלי, לבנק במלואו הכפוף בשווייץ, לישראל״ לאומי
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ההמרח טופס
פיחות

 באחד כי מראה כאן המובא המיסמך הרשמי. במחיר ולא כמות, בכל ישראליות
 165 של סך ישראליות לירות 300 תמורת בצירין, לאומי״ ״בנק שילם בנובמבר
 השער במקום ישראלית, לירח תמורת פרנק 0.55 של שער — שווייציים פרנקים
לל״י. פרנק 0.80 של הרשמי

 בלירה הנמוך שער — לירות 5.20 דולר כל שווה לאומי״, ״בנק של השער לפי
הלירה. של הרשמי מהשער

מייצא שווע שי ק ..לרא ש מ  ה
שג! איו יי מו
קונ כלכלני שהכינו סודי וחשבון דין

 ביותר עגומה תחזית כולל ״כלל״ צרן
.1975 בשנת המשק מצב על

 של ירידה צפוייה כי מצאו הכלכלנים
המ עליית ואילו במשק, בהשקעות 770

 של בשיעור תהיה 1975 בשנת חירים
 ערך ממס שתנבע התוספת כולל — 25,??

מוסף.
המ של המיסחרי במאזן הגירעון

 מיליארד ארבע 1975 בשנת יהיה דינה
כי ידיעה כל המשק לראשי ואין דולר,

הגירעון. את יממנו צד
הלי של ודאי פיחות צופים הכלכלנים

 לירות 6—5.5 של לשער ,1975 בשנת רה
 בהיטלי- ימשיכו לפיחות נוסף הדולר.
 שהשער כך לייצוא, ותמריצים הייבוא

 לירות שבע יהיה לייבואן האפקטיבי
 לייצואן האפקטיבי השער ואילו הדולר,

הדולר. לירות 7.5 יהיה

 ראש היה הוא מלמד? יוסף את זוכרים
 ״אי.או.אס״, בישראל ״אי.או.אס״ נציגות

 שהקים האימפריה היא זוכר, שלא למי
 כבניין- התמוטטה ואשר קורנפלד, ברני

 הצליח מלמד שנים. שלוש לפני קלפים
 לישראלים, החברה מניות במכירת מאוד

 — ברכישות דולר מיליון 30כ- שהשקיעו
האוצר. באישור לא הרוב

ה את חוקרת החלה מישטרת-ישראל
בלחצים הושתקה החקירה אבל נושא,
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לאוצות־הבוית
 אלו בימי חזר ״הזורע" רהיטי מנכ״ל
הרהי למיפעל ממסע״מכירות מארה״ב,

 במיס- סייר פרחי, יעקב המנכ״ל, טים.
 דגמים הציג בהם תערוכות״רהיטים, פר

 חתם זה במסע ״הזורע״. של אחרונים
דו אלף 400ב- רהיטים למכירת חוזים

 האחרונות השנים בשלוש .1975 בשנת לר
 מיליון 3ב- רהיטים ״הזורע״ ייצאה
דולר.

 הצליחו במייוחד הפעם כי מסר פרחי
 כיוון המיפעל, של המודרניים הדגמים
 רבים יצרנים אין האמריקאי שבשוק

המסי הייצוא ״הזורע״. בדגמי המתחרים
להסכ הודות התאפשר המיפעל של בי

 המקבל גדול, אמריקאי יצרן עם מים
 ועושה הלפני״סופי, בשלב הרהיטים את
בהו חוסכים כך בארה״ב. הגימור את

 עולה רהיטים ומישלוח הובלה, צאות
 דולר. 60כ- במקום הפריט, דולר 2כ-

 לפני הרהיטים מישלוח על-ידי : הסיבה
 בשטח חלקים יותר לדחוס ניתן הגמר,
קטן.

 במישרדי בכירים שפקידים כיוון מגבוה,
 מניות בקבלת מעורבים היו הממשלה

מקורנפלד. חינם בתנאי
 הרגע עד להאמין סירב עצמו מלמד
 את מכר לא אבוד, העסק כי האחרון
 מכל קטן רווח עם יצא בזמן, מניותיו
ש מה לעומת קטן תאוטרת, זא העסק.

בזמן. מכר אילו לקבל יכול היה
 משקיעים בגיוס לעסוק ניסה כן אחרי

 ״אי. של הצל אבל שונות, להשקעות
 חודשים כמה ולפני אחריו, רדף או.אס״

ב יצירות-אמנות למימכר גלריה פתח
פריס.

 פתח מלמד
בפאריס גלריה

בל להמיר איו
לירות של נמות

ו1 למטבע
 אתה לחו״ל, הנוסע ישראלי אתה אם

 מטבע יותר השגת של בגעייה מתלבט
 לאיש. דולר 450 לקחת, שמותר ממה זר

 זה שחורים דולרים לקנות היום ללכת
 מכך, יתרה מסוכן. אף ואולי נעים, לא

ה השער מן בהרבה גבוה הדולר שער
כסף. מפסיד ואתה רשמי,

 ״סלפ־ חנות״הענק כי לדעת לך כדאי
 פותרת בלונדון אוכספורד ברחוב ריג׳ס״

 בקומת החנות, קופות הבעיות. את לך
 לירות של כמות כל מחליפות הקרקע,

 השער ולפי שטרלינג, ללידות ישראליות
 ישראלי כיצד ראיתי עיני במו הרשמי.
 למטבע ישראליות לירות 2000 מחליף
בעיות. כל בלי טובה, אנגלית

מחזור
הול־דננברג

לירות מ׳ 24
 דננ- י.—הול ב. ״פרנק חברת מחזור

 החברה של סוכנות-ביטוח שהיא ברג״,
 השנה יגיע הול״ ב. ״פרנק האמריקנית

 1973 בשנת המחזור לירות. מיליון 26ל־
ה השנה ,1972 ובשנת מיליון, 22 היה

לירות. מיליון 11 לפעולתה, ראשונה
 חברת־בת היא הישראלית החברה

 שלה מניות שהחליפה האמריקאית, של
 בידי שהיו הישראלית, החברה במניות

דננברג. יעקב הישראלי הביטוח סוכן
 50 בעלת היא האמריקאית החברה

הגדו בין והיא העולם, ברחבי סניפים
 חמניות הון הימי. הביטוח בענף לות

1.4 הוא הישראלית החברה של הנפרע

דננבו־נ מנהל
גידול

 החברה קיבלה לכך נוסף דולר. מיליון
 דולר מיליון 1.25 של הלוואה הישראלית

 בית־ לרכישת האמריקאית, החברה מן
 סמוך מטר, 1100 של בשטח מישרדים
הירקון. ברחוב הבריטית לשגרירות

ספרדי שותף
מת רוזנבאום טיבור של הבנק בעוד
 בבאזל, אחר, בנק חייל עושה מוטט,
 תעשיות- בעל רובינזון, לוויליאם השייך
כאן. ״זניט" הטלוויזיה וחברת חבירה

 למשפחת שייך מקודם היה הבנק
ונ רוזנבאום בעסקי שהסתבכה זליגמן,
 מינה רובינזון הבנק. את למכור אלצה

 ונשא בישראל שחונך מיכאל, בנו את
 המתפתח לבנק כאחראי לאשה, ישראלית

בשקט.
 ספרדי בנק נכנס חודשים כמה לפני

הוכפל. והונו רובינזון, בבנק כשותף גדול

במדינה
הכנסת

נעלמה השאילתה
 של המוזרות קורותיח

 על מכינה שא-לתא
 יצחק ש? הרצאותיו

כארצוודהברית רפין
 יצחק שעשר, הראשונים הדברים אחד
 היד, הממשלה, כראש התמנותו עם רבץ,

 ה־ מסיעות לחברי־ננסת שליחים, לשלוח
 הר־ בעניין שאילתות שהגישו ,אופוזיציה,

בארצות־הברית. צאותיו־בתשלום
 לחברי־הכנסת הסבירו רבין של שליחיו

 שדווקא יפה זה יהיה לא כי מהאופוזיציה,
 של דרסו תיפתח זו בלתי־נעימה בפרשה

 לו לתת וביקשו החדש, ראש־הממשלה
ב קשבת אוזן ,מצאה הבקשה ״שאנס״.

כ״הדר״. הדוגלת הג׳נטלמנית׳ אופוזיציה
 בעלי כל הסכימו השיבנוע, שיחות לאחר

יחז ח״ב אחד: מילבד לבטלן. השאילתות
הליכוד. מן, הליברל פלומין, קאל

ש שלו, השאילתא את הגיש פלומין
 שנה, כחצי לפני ,831 המספר את קיבלה

 אצל התקבלה השאילתא השנה. במאי 13ב־
 ובהתאם אחר־כך, שסוע הכנסת יושב־ראש

ה למתן אחרון :מועד לה נקבע לתקנון
ביוני. 9ב- : תשובה

נתבקש לשר־החוץ, שהוגשה בשאילתא,

פלומץ ״כ ח
נענה לא 831 מס׳

 לשעבו השגריר ניצל אם לענות השר
 לקבלו הדיפלומטי מעמדו את רביו יצחק
 הבנסותי על בארצות־הברית, ממם פטור

 טע לגביהן אשר המפורסמות, מההרצאות
 ול: פרטי, עיסוק במיסגרת שהיו רביו

כשגריר. תפקידו בתוקף
 הי מה לענות השר נדרש בהמשכה

זה. בעניין נקט, שאותם הצעדים
 ב הגיש אשר פלומין, אלמונית. יד
 שאילתוו 17 רק הכנסת של האחרון מושב
 באקראי רק בה ונזכר זו, שאילתא שכח

 למזכירו! מיהר הוא שעבר. בשבוע רק
 העלי אלמונית יד כי הסתבר ושם הכנסת,

השאילתא. את מה
 יבול אינה ממוספרת שאילתא אולם
 העובד לנופת בעיקר כך, סתם להיעלם

 הם ואמנם למיכון. עוברות שהשאילתות
 מ; שאילתא הופיעה במיכון כי תבר
 פלו!מי של אחרת שאילתא לאחר ,831

 ספו בעניין לשר־התיקשורת הופנתה אשר
 א לציין במקום אולם ד,הדש. הטלפונים

 גדשיוס היד, כתוב זיו, שאילתא של ,נושאה
 נוס אותו כלומד: ״כנ״ל״. השאילתות:

ספר־הטלפונים. של
 לתי כל קודם זאת בבל דרש פלומין

 ■נמחק! ״כנ״!ל״ המילה ואמנם, הטופס. את
 הפיסקא את מישהו הוסיף יד ובכתב

בארד,״ב״. רבין ״הרצאות
 שר־חחו לתשובת פלומין ממתין עכשיו

מנו! ממנה אין המביכה. השאילתא על


