
במדינה
)25 מעמוד (המשך

 היזו לבורסה הגיע שלא האמיתי שהביקוש
לפחות. כפול

 למניות ביקוש היה ימים שבוע במשך
 לירות מיליון 60 עד 30 של בסכום אלו

 של ממכירות בא זה מכסף חלק ליום.
 שמוכיחים כפי ודיסקונט, לאומי בנק מניות
המח כי המראים בבורסה, המחזור נתוני

 ירד ודיסקונט בל״ל במניות במיסחר זור
הפו לבנק הביקושים היו כאשר במחצית

עלים.
 בנק החליט שעבר בשבוע השני ביום

 הוא לקח. הספקולנטים את ללמד הפועלים
 ההסתדרות ממוסדות מניותיו כל את גייס

 מן שלו מניות וקיבל ביקש ואף השונים,
 החל הוא השני ביום האחרים. הבנקים

 גרם אדירות, בכמויות שלו מניות מציע
 לראשונה הבנק מניות שערי ירידת את

 שבע של היתד. הירידה האחרונות. בשנים
נו ירידה גרם השלישי ביום נקודות.

נקודות. חמש של ספת,
 הספקולנטים הוכו תחילה ההסתערות.

 בידי כזו בכמות מניות הופעת בתדהמה.
 אירע דומה דבר בלתי־צסויה. היתה הבנק

 הסתערו כאשר קודם־לכן, חודשים חמישה
 אז נשאר הבנק המיזוחי. בנק מניות על

 הספקולנטים כי היה ודומה מניות, ללא
 נקודות, 300ל־ השער את להרים יצליחו

 בשיבעה מניות לשוק הבנק זרק לפתע ואז
 והוציא הביקוש את שבר לירות, מיליון

 זמן כעבור מהמישחק. הספקולנטים את
 מניות האוצר מן רכש הבנק כי התברר

 וכמות בשעתו, קנה שהאוצר עצמו של
האחרון. ברגע לו עמדה זו

התרגיל, על הפועלים בנק חזר כאשר
 עשתונותיהם, את המסתערים איבדו לא

 250ל״ מוגבלת המניות כמות כי ביודעם
המ הם הרביעי ביום נקוב. לירות מיליון
 לאומי בנק הצטרף וכאן בהסתערות, שיכו

לביקוש.
 תדהמה גרם לאומי בנק של הביקוש

הביקו של ניתוח הפועלים. בנק בצמרת
 בא־ם הם כי הראה יום מדי שנערך שים

 וכי הארץ, ברחבי סניפים ממאות במפוזר,
מאח שעמד אחד גורם שהיה ייתכן לא

 מספקו־ בא שהביקוש לוודאי קרוב ריהם.
 תמימים. משקיעים אחריהם שגררו לנטים
 שקיים לגירסה חשיבות כל ייחס לא הבנק
 הסיבה מן עליו, להשתלט המנסה גורם

 את מקנות אינן שמניות־למוכ״ז הפשוטה
הר בכולן. מישהו יחזיק אם גם השליטה

 שערים להעלות ניסיון רק היתד. כישה
 כי סבר הפועלים בנק מהיר. רווח למטרת

ויש מניותיו שערי את בכוונה יוריד אם
 כלפי רק הנעות המניות אגדת את בור

 המישחק. מן הספקולנטים ייצאו מעלה,
הודאג. לא הוא לאומי בנק מכניסת
 יו״ר יפת, ארנסט עם טלפונית שיחה
הנ יו״ר את שיכנעה לאומי, בנק הנהלת

ה כי לוינסון, יעקב הפועלים בנק הלת
לע הבורסה איש של ניסיון היתה רכישה

ב עליו. הממונים ידיעת בלא רווח שות
 בנק יציאת הובטחה זו טלפונית שיחה
הח הפועלים ובנק■ המישחק, מן לאומי

 את יעלה הוא חדשה: טאקטיקה על ליט
 לפני של הגבוהה לרמה המניות שערי

 הספקולנטים את לפתות כדי ימים, 10
 שוב ובעתיד השערים, את ולהוריד למכור

 לשוק ויניח שעריו את הבנק יבטיח לא
אותם. לקבוע
 הבנק שקט, המיסחר היה החמישי ביום
 ציפו והכל נקודות, בכמה שעריו את העלה

מי לראות כדי השבוע המיסחר לפתיחת

 המדיניות נפלה כאן אולם מי. על יגבר
 הלב תשומת את והפנתה החדשה, הכלכלית
 על המישחק — בהרבה גדול למישחק

המדינה. קופת

ההסתדרות
יחסי־ציבזר עול הפגנות

 ההסתדרות,הביאה הפסגות
 7ע שהמחאה בך7

 י7ב7הכ המהפד
 של ?שרשרת הפסה

!־בות7ע הפגנות
 הפועלים ותגובות ההסתדרות תגובת

 בעקבות הכללית, לתגובה סימליות היו
 לאכול איך ידענו ״לא הכלכלי. המהפך

 הוועד־הפועל. מראשי אחד אמר זה,״ את
 אחד הגיב רע,״ או טוב זה אם ידענו ״לא

ב התעשייה באזור העובדים ועדי מראשי
חולון.
 על גם השפיעה הכללית הבהירות אי

אפ מיספר עמדו ההסתדרות בפני התגובה.
 מכולן, בקלה בחרה היא תגובה. שרויות

שבהן. בהססנית
מז של הנמרצות התבטאויותיו בעקבות

 על והתקפותיו משל ירוחם ההסתדרות כיר
תגו כי נדמה ארליך, שימחה שר־האוצר

 היו חד-ימשמעית. תהיה ההסתדרות בת
 ש־ ומיידית כללית שביתה על שדיברו
כולה. הארץ את תשתק

 הפועלים ומועצות העובדים ועדי אולם
מ הצעות או הוראות להנחיות, שהמתינו

 עובדי- ועד התאכזבו. הוודע־הפועל, בניין
 את שנתן זה היה תל-אביב בדואר התנועה
 מעובדיו 300 עצמה. להסתדרות הכיוון
 בצעדת השבוע הראשון ביום כבר צעדו
 הכלכלית המדיניות כנגד ראשונה מחאה

 הוועד־ בניין לעבר תל-אביב של מדרומה
הפועל.

הכנסת בניין מול מאשדוד מפגינים
רע או טוב

 מטה הוקם הגדול. המוסד התעורר אז רק
 בן־ישראל, גדעון של בראשותו חירום

חי ישיבות מיספד ערכה המרכזת הוועדה
פו מועצת הטלוויזיה. על־ידי שצולמו רום
 בארץ, הגדולה הפועלים מועצת חיפה, עלי

 אולם מאומה, החליטה לא בה ישיבה ערכה
 מזכיר משלה. פרטי מחאה ועד הקימה
 מיהר ורטמן משה חיפה, פועלי מועצת
 טלפוני איום קיבל כי לעיתונות לבשר

אנונימי.
 הגדולה המערכת בריקאדות. כלי

ב החלה ההסתדרות של יחסי־הציבור של
 המוצלחת הפעולה אולי שהיתה פעולה,
 מפועלי עשרות מיספר השבוע. היחידה
 הכנסת, מישכן ליד הפגנה ערכו אשדוד
 זו היתד, כי למסור ידעו הכנסת ושומרי

 ליד שנראו ביותר העלובות ההפגנות אחת
 שובתת,״ כולה ״אשדוד פולומבו. שער
 היתה האמת אך לעיתונות, ההודעות קראו

שבת. לא הנמל, אשדוד, של שליבה
 פועלי שוועד היה לכך הרשמי התירוץ

 לפני בו התייעצו שלא נעלב אשדוד נמל
 שפועלי היתה האמיתית הסיבה השביתה.

מ אוניות עוד יעבירו שמא חששו אשדוד
חיפה. לנמל אשדוד נמל

בשבי פתחו על באל־ התחזוקה עובדי
 אפשר ליממה.׳ החברה את ששיתקה תה

התוכ עם השביתה את לקשור אולי היה
 אולם הממשלה, של החדשה הכלכלית נית

השבי כי להודיע מיהר ההסתדרות דובר
העניין.״ לכל קשורה ״אינה אל־על של תה

 בת אסיפה ערכו אופקים פועלי 1500
 אסיפה כן גם נערכה ובנתניה וחצי שעה

 לשבות, איימה התעשיין־,־האווירית קצרה.
 משלחת עובדים. באסיפת הסתפקה אך

 לוועד- הגיעה צד,״ל עובדי של מצומצמת
הזדהותה. על ובישרה הפועל
 מצב כי היה נדמה האחרון השלישי ביום

 בבני־ברק משתפר. והשביתות ההפגנות
 התעשייה. באזור ואסיפות שביתות נערכו
למ בשביתה, פתחו חולון עיריית עובדי

מחאה. אסיפות על רק הוחלט שבעיר רות

 עובדים ועדי .איימו ובהרצליה באשקלון
בשביתות.

הת הוועד־הפועל, שהקים החירום מטה
ל המייועד הגדול ההפגנתי במיבצע רכז

 יצעדו התוכנית לפי השבוע. החמישי יום
 קיבוצים בני יצטרפו אליהם פועלים, רבבות
 מל- מכיכר ובמשאיות, באוטובוסים שיובאו

 למישרד־האוצר עד בתל־אביב כי-ישראל
 על יוקרתו את שם הוועד־הפועל שבקריה.

 כדי אירגוני מאמץ כל ועושה זו הפגנה
תצליח. שהיא

 מרבית של אמיתית למחאה האפשרות
 של ההססנית הוחמצה. בארץ הפועלים

האו האומלל בתירוץ שלוותה ההסתדרות
 מלמטה תבוא ההתעוררות כי ״רצינו מר

 יכלה שהממשלה לכך גרמה מגבוה,״ ולא
 יצאו לא הפועלים בהנאה. כפיים לספוק

 היה קשה בריקאדות, על עלו ולא לרחובות
 שרובם הממשלה מדיניות נגד למחות להם
בה. בחר

ה ל ש מ ו מ ח
ה ידיו ל ד׳ הגו ו

 ידין ש? הראשונה הדרישה
 לממשלה בגיסתו עם

צמודה אישית. שמירה לקבל היתה
ה את הישראלית הטלוויזיה כששידרה

 לשר- שומר־ראש הוצמד שלפיה ידיעה
 ארליך שימחה של ידידיו יכלו לא האוצר,

 ארליך את להאשים אפשר לתמוה. שלא
 — בפחדנות לא אך דברים, מיני בכל
 של מהסוג כבוד לגינוני בדרישה ולא

המפורסמות. הגורילות
 במישרד־ראש-הממשלה, מעטים רק אולם
 של שומרי־הראש יחידת כפופה שאליו

 לשר- האמת: את ידעו בישראל, האישים
 שומר־ראש הוצמד ארליך שימחה האוצר

 ידין ייגאל שסגן־ראש־ד,ממשלה אחרי רק
לעצמו. צמוד שומר־ראש וקיבל דרש
 ראש־הממ־ את שרק נהוג היה כה עד
 שומרי־ראש. מלווים ושר־הביטחון שלה

 על לשמור הברור הצורך מן נבע הנוהג
כא גם המנוח. בן־גוריון דויד של חייו
הצו בתוקף היה עדיין בן־גוריון פרש שר
 גם כי הוחלט ואז חייו, על לשמור רך

 יש לשעבר ושרי־ביטחון ממשלה לראשי
 היחידה אנשי של אישית שמירה להצמיד

הזו. המייוחדת
 ותפחה. היחידה גדלה השנים במשך

 שומר־ראש. הוא אף קיבל המדינה נשיא
 מחוץ אל היוצאים בכירים שרים

 בשמירה הם אף זוכים המדינה לגבולות
 נוחתים הם כאשר אך צמודה, אישית

ה מהם מוסרת בן־גוריון, בנמל-ד,תעופה
שמירה.
 שלהם אישים חמישה בארץ יש כיום
 בגין, מנחם ראש־הממשלה :צמודה שמירה

 משה שר־החוץ וייצמן, עזר שר־הביטחון
 שר־ביט־ היה שהוא העובדה (בגלל דיין

 פרם שימעון לשעבר שר־ד,ביטחון חון),
מאיר. גולדה לשעבר וראש־ד,ממשלה

 כשנתיים לפני ישעיהו. של האגו
ישע- ישראל דאז, הכנסת יושב־ראש דרש

ות? מההבורסה לעש
 התנהל המהפך שאחרי הראשון ביום בבורסה המיסחר

 שערי אחוזים, 6—8ב־ עלו הצמודים שערי למצופה. בהתאם
הר שבעליהם לאחר ,10£ב־ ירדו חדולריות איגרות־החוב

 נסחרו המניות לממשה. ורצו הפיחות תוספת את וויחו
ת באווירת תחממו  תוך קופצות רבות מניות כששערי ה

ויותר. נקודות במאה דקות
 למד המשקיעים ציבור בי מוכיח בבורסה שקרה מה
ת משיגות שחן עד המניות עולות פיחות כל שאחר  א

הפיחות. תוספת
יותר. מהר יעלו ששעריהן מניות לרכוש היא החוכמה

יותר. טובות זר במטבע הן שנכסיהן חברות של מניות
היהלו במימון בעיקר העוסק איגוד, בנק מניות למשל בן

 ה- המניות שאר משערי מהירה לעלייה צפויות מנים,
 הנפקה מכין הבנק כי גם עולים איגוד שערי פינאנסיות.

 לבעלי העדפה עם רגילות מניות של וגם זכויות של גדולה
ם. המניות מי הקיי

 של מתוכננת להנפקה ציפיות בגלל עלו אי.די.בי. מניות
ת בגלל אולם הבנק. ת הבנק ביטל הפיחו ו ההנפקה א
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ת הסתפק ק חלו זכויות. ב
ת חברות  ים־המלח מיפעלי כמו בסחר״חוץ, העוסקו

ם ים־המלח לרכישה. חן אף כדאיות ת  חוזה שעבר בשבוע ח
 כדאי לארצות״הברית. תפוקתו מכלל רבע למכירת ארון

ת גם  חדשה הנפקה לפני העומדות חברות של מניות לקנו
חלק המתכוונת תעשיות, כלל כמו מניות של  זכויות בקרוב ל

ביותר. נאות
ת ירדן. מניות לבעלי גם צפוייה סוכריה סיי מי  הזכויות א

מים שפורסמה  בחינם. אופציות שתי למעשה נותנת אלה בי
חת לא החברה  בקידוח נפט שבבת גילוי על מה משום מדוו

לשם טובה מאיכות חביות חמש הופקו בא״טור: שלה
ם התיבנון לפי בקידוח ממשיכים ועתה בדיקה, מקו  בו ב
ם ביותר. עשירה נפט שכבת לגלות מצפים  בה יתקלו לא א
עתה. שהתגלתה השיבבה מן לשאוב יחזרו

תם ימכור הנבון המשקיע :לצמודים אשר עתה או
 בי כשיתברר הצפוייח, הירידה לפני בשיא׳ שעריהם בעוד

 סוף עד ,10מ־* ביותר לעלות למדד תיתן לא הממשלה
הקרוב. מארס חודש
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