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הביטחון? תקציב
כ מורת-רוח, הביעו שרי״ממשלה כמה

 שבה הדרך השבוע להם נודעה אשר
 את פרס שימעון שר־הביטחון עוקף

 מיתון גם בכך גורם התקציב, תגבלות
 מיש- היה כה עד בתעשיית״הרכב. וומור

 במיפעלי לצה״ל רכב מומיו יד־הביטחון
מש חיה וח רכב ותמורת בישראל, תרכב

בלירות. לם
חמורים קיצוצים חיו שהשנה כיוון

;נרות
לחשבונות

המגמגוספרים
בשוו״ץ

 ב־ ממוספר חשבון לפתוח שבדעתו מי
 נלחמים השווייצים לקשיים. צפוי !וווייץ,

 כדי הכל עושים לארצם, הזורם :הון
 שווייציים. לפרנקים מטבע המרות !מנוע

 זר תושב של חשבון כל על למשל, :ך,
 רי- לבנק משלמים שווייציים, :פרנקים

 לעקוף איך לשנה. אחוזים 40 של :ית
זוז -וראה
 ח■ שווייציות, איגרות״חוב קונים אם

 משל־ לא לערך, 87־ של ריבית ושאות
 אולם הריבית. מן נהנים ועוד קנט זים

 את להחזיק מעדיפים הזרים ־מפקידים
במזומן. זכסף

 ולהכניס כספת לשכור הוא הפיתרון
 תשלום אין ואז הפרנקים, כל את !תוכה
 יש מה יודע אינו שאיש כיוון קנס, ׳יבית

:כספת.
 חדשה, תקנה בשווייץ יצאה לאחרונה

ממוס חשבון לפתוח שרוצה מי ולפיה
 ואיש טיספר, מקבל שבעליו (חשבון גר

 בעל- מי יודע אינו הבנק למנהל ורט
 לחפ- חייב שווייציים, בפרנקים זחשבון)

 עם בחשבון, פרנק אלף 50 לפחות ןיד
 את להחזיק אסור ולהשקיעם. נתיחתו

עובר־ושב. בחשבון זכסף
 את לבלום מכוונות חללו ההגבלות כל

 עולה ששערו השווייצי, לפרנק זבחלח
 פוגעת זו עלייה לדולר. ביחס 'לא-חרף

 שווייץ, של בתיירות וכן השווייצי, :יצוא
בעולם. היקרות הארצות אחת והפכה

שוב
וישיונות־״בוא

נטנסטיל
 לנו- חוזר המיסחר-והתעשייח מישרד

 של הראשונים בימיה קיימים שחיו ■גים
 נחוגה שהיתה הליברליזציה מדינה.

 לאחרונה בוטלה. הטכסטיל ייבוא גבי
 לבקש הטכסטיל יבואני נאלצים גוב

 ש- כפי ומוצריו לטכסטיל ישיונות-יבוא
 לא בהן הקשות בתקופות מקובל יה1

לע המקומית הטכסטיל תעשיית נלה
בתחרות. וור

לג העז לא איש אולם בלירות בתקציב
 החליט זר, במטבע בתקציב-חרכש עת

הד הרכב את להזמין מישרד״הביטחון
 קשה במטבע עבורו לשלם בחו׳׳ל, לו רוש

אותו. חסרה כה ישראל שמדינת
 בתע- קשה מיתון תהיה תוצאת־לוואי

 עתה כבר ובאשדוד. בנצרת שיות־הרכב
פוע מאות כמה של פיטוריהם את חוזים

 חידוש מאי כתוצאה אלה, ממפעלים לים
אפש תוצאה מישרד״הביטחון. הזמנות

 מפע- של האם שחברות היא אחרת רית
 בעתיד עלולות בישראל, אלה לי-רכב
 כה שעד הערבי, החרם לתכתיבי להיכנע

בלחציו. עמדו

למגבית סוף
בבריטניה

 תפחתנח ממגביות המדינה הכנסות
 לשנה. לערך דולר מיליון 100ב־ בקרוב
בבריטניה. למגביות סוף צפוי :הסיבה

 הצעות- עכשיו מכינה הלייבור ממשלת
שני ממיסוי הפטור את שתבטלנה חוק

 דרך חיתה זו כי בנימוק לתרומות, תן
 החוק תיקון מס. ללא רווחים להוצאת

 כולל התרומות, מקבלי מוסדות בכל יפגע
ברביטניח. היהודית המגבית

המג של כוחה עיקר כי הוא גלוי סוד
מחו נובע ובריטניה בארצות-הברית בית
 המאפשרים אלו, בארצות המיסוי קי

. ההכנסות מן התרומה ניכוי

בעדים חילופי
ב״דראגסטור״

בע בין לאחרונה נערכו חילופי־בעלים
 התל־אביבית המיסעדה של המניות לי

 הדרא- דראגסטור. מאנדי׳ס המצליחה,
י של שמה על שנקרא גסטור, ד אנ  מ

 של אשתו שהיתה מי רייס-דייויס,
למוסד קצר זמן תוך הפך שאולי, רפי

שאולי רפי
מכרה ״אוקטובר״

 של המיוחדת האווירה בשל חן_ משגשג
 הנמוכים, המחירים בשל והן המקום
 המיס- על הבעלות בו. הנהוגים יחסית,

 שותפים, שישה בין מחולקת דזיתה עדה
 חמיסעדה בעלי גם שהם ארבעה ביניהם
רפי האחים :הסינגינג־במנו הסינית

אברמו אבי הדייל שאולי, וטדי
 מכרה לאחרונה ארביב. ואברהם ביץ׳

 האחים של שבבעלותם אוקטובר, חברת
לדני חלקה את אברמוביץ׳ ואבי שאולי

 לביטחון ערובה הוא בדרך־כלל, בנק,
 מספקולציות. ההיפך כולו וכל ויציבות,
 הן לסוגיהן ומדליות במטבעות השקעות
 ולא טהורות, ספקולטיביות השקעות

בש התמוטטו. בכך שעסקו בנקים מעט
 ״הר- בנק התמוטטו לבדה האחרונה נה

 —ארץ־ישראל ו״בנק בגרמניה, שטאט״
במט השקעות בגלל בישראל, בריטניה״

שינים. בעות
 חודש משך לראות מוזר היה לכן

 ״הבנק של מודעות־ענק בעיתונים שלם
 דוד של בניהולו הראשון,״ הבינלאומי

 של מכירות מיבצע על שהכריזו גילן,
 ה- יוזם ואחרות. זהב ומדליות מטבעות

עו יהושע סוחר-המטבעות היה מיבצע
 להשקיע לשכנע ניסה הוא כאשר בדיה.

 זה היה הפרטיים, במישרדיו במטבעות
הספקו המכירה כאשר אבל עניינו־שלו.

 בנק ובחסות בתוך נעשית הזאת לטיבית
 לממשלת רוב שבו בנק ועוד ממלכתי,

הקו שחרי תמיהה, מעורר הדבר ישראל,
 דבר היא הרכישה כי בוודאי יחשוב נה

בטוח.
עובדיה מכר ימים חודש תוך ואכן,

 ממוצע במחיר מטבעות, 500מ- למעלה
 ממוצע מחיר — המטבע לירות 8000 של

 השוק ממחיר לירות 3000ב- גבוה שהיה
 מיליון 15כ- אם־כן, עשה, הוא הריאלי.

 הבינלאומי הבנק של שמו בעזרת לירות
הקו מן מי עתה ינסה כאשר הממשלתי.

 חיש- יגלה הוא שקנה, מה למכור נים
 המחיר מן 707־ אפילו יקבל לא כי קל

ששילם.
 ״בנק״ נגיד היכן לשאול המקום כאן

 הבנקים מן למנוע שתפקידו ישראל״,
ה כי נראה אלה. כגון בעסקים לעסוק

 של הלחישות עם בבעיותיו עסוק נגיד
 לעניינים פנאי לו ואין ספיר, פינחס
הבנקים. על פיקוח כמו טפלים
 המפולת היקף על מושג לקבל כדי

 להביט די המטבעות, למחירי הצפוייה
ש האמריקאי, בשוק שקורה במה שוב
המט כל של הקולט להיות צריך חיה

 מציעים אלה בימים הישראליים. בעות
 בך מטבע של בלתי-מוגבלות כמויות
!דולר 500 של המקורי במחיר גוריון,

 חלקו על שמר ארביב אברהם לדנו*.
בשותפות.

 ה- להפצת עתה מתמסר שאולי רפי
ה עם בשותפות בישראל. הסיני מיטבח
 הוא דשא, (״פשנל״) אברהם אמרגן

 דיזג־ ברחוב מיסעדות־מהירות שתי פתח
 ה- פריטי את המספקות בתל־אביב, גוף

 לפי הלקוחות, של לביתם הסיני מיטבח
במקום. הזמנה או טלפונית הזמנה

גולן מנכ״ל
ספקולציות

 כמה :שואלים החשדניים האמריקאים
הממשל החברה הוציאה בדיוק מטבעות

 כמויות- להציע עכשיו יכולה שהיא תית,
!הברית בארצות כאלו ענק

תמו לירות 4000כ- משלמים בישראל
 ניתן בארצות-חברית בן-גוריון. מטבע רת

 פחות, לירות 1000ב- מטבע אותה לקנות
המצו חצעת־המכר של הכתובת בעזרת

? לחכות למה אז כאן. למת

המיזוג נבשל

להרצליה ברקי בין
ביש אולפני־הסרטים שני בין המיזוג

סו נכשל ו״ברקי-גבע״, ״הרצליה״ ראל,
להס הצדדים הגיעו הפיחות לפני פית.
 ל״הרצ- גבע״ ״אולפני מכירת על כמה
 אינה כשהמכירה דולר, אלף 600ב־ ליה״

 ״אולפני״גבע" של המיגרש את כוללת
 עתה צריכים הם הפיחות בגלל ברמת-גן.

 שנקבע הסכום תמורת לירות יותר לשלם
לכך. מוכנים אינם ו״חרצליה״ בדולרים,

 שיש כיוון ל״חרצליח״, כדאית העיסקח
לש לירות מיליון 2.5( נאים רווחים לה
 שנה באותה הרוויחו ״גבע״ ).1974 נת

ל״י. אלף 300
 חברת-הנסי־ את לאחרונה קנו ״גבע״
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