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מרמים ״סק־ישראל״ ראשי
הבינלאזמי וזמטובע קרן אות

בחו״ל. שלהם רמת־החיים להעלאת
 -ביל אינה זו שיטה כי העלתה, גדיקה

ה כל נוהגים כן ושפר. גפני של עדית
 ישראל״, ״בנק ראשי כל כימעט שנים

 הבינלאומי. המטבע קרן על״ידי המוזמנים
ה האוצר ראשי גם הם. רק לא אבל

 מקבלים המשותף השוק לכינוסי מוזמנים
 קונים הראשונה, במחלקה לכרטיס מימון

ל ההפרש את ומשלשלים רגיל כרטיס
כיסם.

 ב־ לכנס נוסעים כאשר מחמיר המצב
 של הוא שהכרטיס למרות ״אל־על״.

 את ״אל־על״ מעבירה רגילה, מחלקה
ב לשבת והאוצר ישראל" ״בנק אנשי

 פרוטקציה מנימוקי הראשונה, מחלקה
פשוטה.
 המטבע קרן את :כפולה תרמית זוהי

 לכרטיס כסף בקבלת מרמים הבינלאומי
 רגיל. כרטיס ובקניית הראשונה במחלקה

 משלמים שלא בכך מרמים ״אל-על״ את
 למרות הראשונה במחלקה כרטיס לה

כך. לשם הכסף את שקיבלו
עושים כך והנוהגים מושחת, הסדר זהו

שפר מנב״ד
ראשונה מחלקה

ל הוכנס אלא ישראל״, ל״בנק לפחות
נו כהכנסת ושפר גפני של הפרטי כיסם
המשמשת מס־הכנסה, עליה שאין ספו*

גפני נגיד
שנייה מחלקה

שקיע1ל עצות
 זה מדור לך יעץ חודשים שלושה לפני

 הבחירות אחרי להחזיק כדאי לא כי
 כי מתמיד יותר נראה כיום בצטודים.

באינ המילחמה נבונה. היתה זו עצה
 הממשלה מעייני בראש תעמוד פלציה
ב יעלה לא שהמדד ספק ואין הבאה,

 : המסקנה בהם. מורגל שהציבור שיעורים
 תהיה הבחירות אחרי מהצמודים ההכנסה

השנה. משהיתה קטנה
 לעבור כדאי חודשים לכמה כהשקעה

 אחדים חודשים תוך דולריות. להשקעות
 גדול, אחד או קטנים, פיחותים כמת יהיו
 או מניות או נת״ד כיום שקונה ומי

להע גם כדאי ירוויח. בנת״ד, איגרות״חוב
 הבורסה למניות. מצמודים השקעות ביר

 היחידי המקום זהו שכן לשגשג, תמשיך
ה על מס״הכנסה אין שבו בישראל
 לבורסה. יופנה יותר רב כסף רווחים.
 מתכנן ברוקרים של והולך גדל מיספר
 והבורסה שלו, הפעילות היקף הגדלת

 גוף והופכת הבנקים מחנק משתחררת
בבנקים. פחות התלוי

ה את לצמצם הבנקים של נסיון״הנפל
 פועלים כיום נכשל. העצמאיים, ברוקרים

 לרמה מניה מטפחים בגלוי, העצמאיים
 טרמפ לתפוס יכול לכך שער ומי גבוהה,
 הם למשל, כיום, ולהרוויח. — איתם

 ״בית ״סהר״, מניות שערי את מרימים
 קבוצת וכל ״לוין־אפשטייו״ הרכב״,
 ויצטרף להסתכן מהסס שאנו מי ״אתא״.

להרוויח. הוא אף יוכל לעצמאיים,

נוס ישראל״ ״בנק ראשי מעשי־שחיתות.
 בשנה, פעמים כמה כאלה לכנסים עים

 מבלי לעצמם לוקחים שהם וההפרשים
 דולרים לאלפי מגיעים מס-הכנסה לשלם
 לחוד לוקחים גם הם כי לזכור יש בשנה.
 הקצבות האוצר מן או ישראל״ מ״בנק
 אולם, אש״ל. וכן הגבלה ללא מטבע

 על-ידי יוצרים שהם בכסף בהשתמשם
 להעמיד יכולים הם המטבע קרן הונאת

 בהקצבות״המטגע מסתפקים הם כי פנים
 מתעורר לא וכך המדינה, של הרישמיות

המטבע. חוקי בשינוי צורך — מבחינתם —

את ינהל מי
? ״קנדיאךפסיפיק׳

 לנציגות ״לרום" בין חילוקי״דיעות
 לפוצץ עלולים בישראל, פסיפיק״ ״קנדיאן

ה שני של המשותף המלון הסכם את
הסכי פסיפיק" ו״קנדיאן ״לרום" גופים.

ה את מ״לרום״ תרכוש ״קנדיאן״ כי מו
 מלון אל וכי במנשיה, בונה שהיא מלון

 ״קנדיאן שקיבלה המיגרש יצורף זה
תו עתה משלה. מלון להקמת פסיפיק״

 המלון את לנהל פסיפיק״ ״קנדיאן בעת
 יהיה שהניהול רוצה .״לרום״ בעצמה.
 לחברת-הניהול הקנדים את לצרף משותף,

 הקנדים מן ללמוד וכך ״תשת״, שלה,
 רצון כל אין לקנדים מלונות. לנהל כיצד
ההסכם. בביטול מאיימים והם לכך,

 ״בנק נגיד יצאו אחדים שבועות לפני
 הבנק ומנכ״ל גפני, ארנון ישראל״,
 המטבע קרן של לכנס שפר, אליעזר

קיב כמקובל, במיזרח״הרחוק. הבינלאומי
 הכרטיס מחיר את המטבע מקרן לו

 קרן שילמה וכמקובל, — ושוב הלוך
 במחלקה הכרטיס מחיר את להם המטבע

הראשונה.
 המלא המחיר את לקחו ושפר גפני

 עבור וקנו הראשונח, במחלקה לכרטיס
 40בכ-* הזולים רגילים, כרטיסים עצמם

הראשונה. במחלקה כרטיס ממחיר
או המטבע, לקרן הוחזר לא ההפרש

הבורסה

□ אינו שהמערך מה מפרס
 את קח לראש, לך עולה והדם מקלט״הטלוויזיה, מול אל יושב אתה ,״כאשר

 שפירסם במודעת״בחירות כותרת הכריזה כך שוב.׳ אותה וקרא לידך, הזאת הטבלה
 השנים 15ב- הייצוא של השנתי הגידול שיעורי של רשימה הוצגה ובהמשכה המערך,

ואחרות. גרמניה שוודיה, ארצות״הברית, בריטניה, :מדינות בתשע האחרונות
 רק ונופל ארה״ב, משל 2פי- גדול בקצב גדל שלנו הייצוא כי מתברר זו מרשימה

 בהבטחה מסתיימת המודעה שנה. מדי 13* — הישראלי הגידול מיפאן. מאד במעט
 במידה מסביר המודעה בתוכן עיון בעתיד. יפורסמו עוד׳) לנו (,יש דומות טבלות כי

 במפורש, זו במודעה נאמר בעצם כאלה. נוספות מודעות כה עד פורסמו לא מדוע רבה
 ממנו מעלימים הישגיו, על האמת את מהציבור מעלימים שאמצעי־התיקשורת

 כאשר העיקר. את ומטשטשים שוליים עניינים מנפחים לאחרים, בהשוואה מצבו את
 השביתות בגינוי לחג־העצמאות בירכתם את פותחים הראשי ורבה המדינה נשיא
 שהוא-הוא שהמערך, ייתכן לא במשק, העובדים של הישגיהם על לה לספר תחת

 במודעותיו. האמת את לעם יספר אמצעי-התיקשורת, על הממונה והוא המימסד,
 שיכלו נוספים נושאים מיספר כאן ונביא אנו, זאת נעשה זאת, עשו לא שהם מאחר
הזה. העם של מצב״רןחו את לשפר

 לעובד שלנו הייצוא מה שתספר טבלה לפרסם אפשר הייצוא, בתחום ״נישאר
 על יפאן : ביותר מהמפותחות שתיים ניקח אחרות. לארצות בהשוואה לגולגולת, או

 מיליון 230 על ארה״ב, דולר; מיליארד 70בכ־ ׳75ב״ ייצאה תושביה מיליון מאה
 מיליארד 4בכ- ייצאה תושביה, מיליון 3.5 על ישראל, מיליארד, 100בכ־ ייצאה תושביה,

 ייצאו אמריקאים מיליון כל דולר, מיליון 700בכ- ייצאו יפאנים מיליון כל דולר.
 גם אפשר דולר(!). במיליארד ביותר ייצאו ישראלים מיליון כל דולר, מיליון 400בכ-

 ליום דולר 5כ- הוא בארץ שכר־הטינימום כי ולספר השכר, בנושא טבלה להכין
 הדרגות. ובכל המיקצועות בכל כימעט יחס־השכר זהו וכי דולר, 20מ- יותר ובארה״ב

 להכין אפשר בארץ. מהשכר כפול הוא (הנחשלות) דרום־אירופה בארצות שהשכר או
 למשק אובדים ועוד, אוסטרליה ארה״ב, שבקנדה, ולספר השביתות בנושא טבלה
 אובדים אירופה ארצות שברוב שכירים, אלף כל על בשנה ימי-עבודה מאלף יותר
 200כ״ רק האחרונה בשנה אבדו בישראל וכי שכירים, אלף לכל ימי-עבודה 500מ- יותר

עובדים. אלף לכל ימי-עבודה
 במחיר ארצה לטוס יכול בארה״ב מיקצועי שפועל : תיירות בענייני טבלה ״או

 שעובד חודשים. ארבעה לשכר יזדקק ישראלי מיקצועי ופועל אחד, חודש״עבודה
 להוצאות השווה במחיר הטיסה, כולל באילת, ימים שבוע לבלות יכול מדנמרק
 כדי רק חודשיים של לשכר יזדקק וישראלי בביתו, אחד שבוע במשך שלו המחייה

 להשתמש יוכל לא המערך של ההיא המודעה כותב כי לני ברור לדנמרק... להגיע
אותה.״ איבד ולא במישרתו מועסק עדיין שהוא מקווים רק אנו באן. המוצע בחומר

 אין הסוציאלי״. והביטוח הפנסיה ״חדשות הביטאון השבוע כתב אלה דברים
להוסיף. מה

הערביים השייכים כספי
תספר״׳ל צעירי את מממנים

 איל״הימו״ האחד זרים, מיליונרים שני
 ממכסיקו, סוחר־נשק והאחר מלונדון רים

 רפאל יצחק של הדחתו מאחרי עמדו
 את העת כל מממנים השניים במפד״ל.

 חברי- בראשות המפד׳׳ל צעירי קבוצת
 בן־ ויהודה המר זבולון הכנסת
 גוש־אמונים לפעולות מסייעים וכן מאיר,

בשטחים. ולהתנחלויות

ובן־־מאיר המר ח״כים
— הרולטה מגלגל

 סיריל הוא מלונדון איל״ההימורים
 ההשקעות-בהימורים חברת בעל שטיין,

רשת את בבריטניה המפעיל ״לאדברוק״,

 שוחנוח כבודה
די־וויך״ !!,גוויה.ק

ה הגלריה ביסוד שהיתה השותפות
 בן-יהודה ברחוב דייוויד״ ״קינג משגשגת

 בידי נשארה הגלריה התפרקה. בתל-אביב,
 צווייג הנרי השותף סמואל. מוריס

 ליד ״ג׳אדיס״, בשם חדשה גלריה פתח
 צווייג, ה׳רוז הנרי, של אחיו חקודמת.

 סמואל דייוויד״. ״קינג מול גלריה פתח
 שני עם שותפים נשארו צווייג והנרי

 ביפו- ימית במיסעדה זרים משקיעים
העתיקה.

 הגדולה הסוסים ומרוצי הקאזינו הימורי
ביותר.

 בשם ישראלי יורד הוא סוחר־הנשק
ה נציג שהוא ממכסיקו, כץ, מרדכי
זו. בארץ ו״אל״על״ האווירית תעשייה

 קרן־להיש- הקרוי גוף הקימו השניים
 יחד בהנהלתה חברים והם גים־בתורה,

 מיליוני מחלק זה גוף ובן־מאיר. המר עם
המ לפי שונים, לצרכים מדי־שנה לירות
ש המימון תמורת ובן״מאיר. המר לצות
 את האווירית התעשייה מקבלת כץ נותן

ש ובן־מאיר, המר מצד התמיכה מלוא
 חברי״כנסת בשיכנוע ביותר פעילים היו

 כאשר בעיקר האווירית, התעשייה לטובת
 מבקר- של הקטלני הדין־וחשבון נכתב

 בעבר שימש, עצמו כץ עליה. המדינה
 בן״מאיר, ח״כ של אביו של עוזר הרוזוק,

המפד׳׳ל. ומראשי ח״כ הוא אף שהיה
 רפאל, סיעת את לפלג עזר שטיין
 מישרד-הפנים מנכ״ל את לשכנע ובעיקר
 שהה כאשר ברפאל. לבגוד גלאט דויד
 הימר הוא חצי״שנה, לפני בלונדון, גלאס

האלה. המועדונים באחד נכבדים בסכומים
 מיליון 457 מכניסה שטיין של הרשת

ההימו מהכנסות ניכר חלק לשנה. דולר
ב המפסידים ערביים, משייכים בא רים

דולרים. מיליוני עשרות מועדונים

שטיין תורם
תורה לקרן־ —
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