
ליפת משלם לאומי בנק
 להילחם איך

באינפלציה
ביתו של אחזקה הוצאות

 הוצאות״אחזקה משלם הבנק פי מראים לאומי״ ״בנק של פנימיים בים מיס
 יושב־ראש הבנק, של הפללי מנהלו יפת, ארנסט של הפרטי ביתו ■ל שוטפות
שלו. החנהלים מועצת

 שנאמר פפי פורסם, שלא במחיר הבנק, על־ידי 1977 בשנת ליפת נמכר הבית
הבנק. של בתשקיף

 מייוחד, חשבוו קיים לאומי״, ל״בנק השייך איגוד״, ב״בנק פי מגלים המיסמכים
 שהן יפת, של שונות הוצאות פעמים כמה שילמו שממנו ,820900/08 שמיספרו
של סכום השנה באוגוסט 10ב־ זה מחשבון שולם למשל, כן, שלו. פרטיות הוצאות
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העובדים מחוזר קטע
שוטפות הוצאות

 בספטמבר תל-אביב. בצפון 20 דנין ברחוב יפת, בבית הגג סיוד כהוצאות לירות, 4,120
לירות. מאות כמה בסך גינון הוצאות שולמו השנה

 בדרן משולמים ידיעתו למיטב כי בתגובה, אמר סגל, זלמן ד״ר הבנק, דובר
 חשבון את בטעות מחייבים לפעמים יפת. של האישי מחשבונו התשלומים כל כלל

יפת. של האישי חשבונו את מכן לאחר מחייבים ואז הבנק,
 לשנה לירות מיליון 2ל״ מגיעה יפת של משכורתו כי זה, במדור הפירסום

 בציטוט זכה )40ב״* למעשה (גידול שנה כל בתחילת מראש לו משולמת והיא בקירוב,
 ההנהלה. נגד הבנק עובדי מאבק במיסגרת לאומי״, בנק עובדי ״אירגון של בכרוז נרחב

 שהופיעה ב״מעריב״, קוטלר יאיר של לידיעה חודשים בארבעה קדם זה פירסום
ראשון. כגילוי והתחזתה הראשון, בעמוד ימיט כמה לפני

 הצילו העונים
 וורנסוו את

מהפסד

אייזיק פר
מכוויית עזרה

 לאחרונה ניצל וולפסון אייזיק סר
 סטרלינג לירות מיליוני כמה של מהפסד
 כוויי- בעלי־הון מכוויית. למשקיעים תודות
 ״ארטוק בשם חברה בעלי הם תיים

ב רכשה ״ארטוק״ טראסט״. אנד בנק
״ליי בשם אמריקאית חברה אחרונה

תש ״ארטוק" קורפוריישן״. נשיונאל
 4.5 של סכום ״ליי״, ממניות 40״/״ קיע,

סטרלינג. לירות מיליון
 בעיסקה השתתפו מכוויית להון נוסף

 מסר כך ולוב, מסעודיה בעלי־הון גם זו
 10ב־ איי״ ״פרייבט הבריטי הדו־שבועון

.1978 בנובמבר
האח השנים בשלוש הפסידה ״ליי״

ב והיתה לי״ס, מיליון 6ל- מעל רונות
 הגדולים המלווים אחד קשה. כספי מצב

 ש- אנגלו-פורטוגז״, ״בנק״ היה ל״ליי״
ל״ליי״. לי״ס מיליון 5 הילווה

 ונמכר אייזיק, לסר שייך היה הבנק
 יוני ״נורויץ׳ הביטוח לקבוצות לאחרונה

יון״.
 לחברה-בת ניתנה ההלוואה למעשה,

 דוול- יוניברסל ״גרייט בשם ״ליי״ של
 של בחברה קשורה זו חברה ופמנט״.
ה סטורס״. יוניברסל ״גרייט וולפסון,
 קצר זמן ביטחונות, ללא ניתנה הלוואה

 המניות מחצית את קנתה ש״ליי״ לפי
 בתנאים דוולופמנט״ יוניברסל ״גרייט של

נוחים.
 מוע- המישנה-ליו״ר נוסף: מוזר דבר

 הוא בנק״ ״ארטוק של המנהלים צת
 מישנה- גם שהוא וולטון, ליאונרד

 אנגלי' ״בנק של מועצת״המנהלים ליו״ר
פורטוגז״.

מ,,□ולכור׳
 חברת מניהול פרש מיכאלי זאב

 ברג־ יוסף התמנה במקומו ״סולכור״.
 בקריית״ מיפעל קודם־לכן שניהל טל,

הפלדה.
 כור מישרד את שניהל אלין, שלמה

 ״סולביט״ חברת את לנחל עבר בווינה,
ירושלמי. שלמה במקום ״כור״ של

פרש מיכאל׳

להי תרצה שהממשלה דרוש כל קודם
מש האינפלציה שכן באינפלציה. לחם
 תוספות- את לבטל מכשיר לממשלה משת

השכ את ולהעשיר השכירים, של השכר
ה ארליך, שימחה את ששלחו בות

 פלומין, ויחזקאל הזעיר, תעשיין
 של העשירים — לכנסת רואה־החשבון,

הליברלית. המיפלגה
 שלומיאלית ממשלה שזו כיוון אולם

 רבינו- ויהושע המערך של מזו יותר
 שוליית- על בסיפור שכמו הרי ביץ,

ה מהמתוכנן. האינפלציה חרגה הקוסם,
 בילבד, 40ס/ס של אינפלציה רצה אוצר

 זו. ממיסגרת חורגת והיא שלו, למטרותיו
 את להקטין שיש ארליך אומר עכשיו

 שכר. תוספות מניעת על־ידי האינפלציה
 הזה״ (״העולם יודע ״הארץ" אפילו
 לבטל כדי נוצרת האינפלציה כי )2150

האינ ביגלל הבאות תוספות־השכר, את
עליה. וכפיצוי פלציה

הבי הוא לאינפלציה העיקרי הגורם
 מכמויות כתוצאה בא וזה הגובר, קוש

 בהתאם שחור. הון של והולכות גדלות
 20 לפחות 1977ב- נוספו האוצר, לכלכלני

 של המצטבר השחור להון לירות מיליארד
 ודאי יהיה השנה לירות. מיליארד 200כ־

 סכום זהו לירות. מיליארד 40 בסן גידול
 תקציב מכלל רבע כנגד השקול אדיר,

 ויכול מיסוי, עובר אינו הוא המדינה.
בזבזנית. לצריכה להתפנות

 לפני שפורסם המישפחה, הוצאות סקר
 המישפחה הכנסות כי מגלה ימים, כמה

 לה הדרוש מחצית את בקושי מכסות
נע הכנסות מצבור שיש מכאן למחייה.

 אצל בעיקר אך שכירים, אצל גם למות,
 ל- העיקרי המניע אגב, כאן, עצמאיים.

ה המעשים ולשאר לשוחד שחיתויות,
הכנסה. בתוספת לזכות כדי נעשים

ו יעיל אינו האוצר של הגביה מנגנון
 ופלומין ארליך כי ונראה פועל, אינו

הכ את המגביר זה, ממצב שבעים־רצון

 ערכו עתה רק לכנסת. שולחיהם נסות
 מידגמית בדיקה מס-ההכנסה שילטונות

 עצמאיים 2000 של ספרים ניהול של
מ 20״/״ כי הוכיחה הבדיקה וחברות.
וב כלא״נכונים, לחלוטין נפסלו הספרים

ה שההכנסות הוכח המיקרים מרבית
 אחוזים במאות קטנות היו מוצהרות

הנבד כי הראו הבדיקות מהאמיתיות.
 אחוזים במאות למעשה הרוויחו קים
 לקבל יש ומכאן שהצהירו, ממה יותר
 עצמאיים, אלף למאה קרוב לגבי מושג

 ושאינם כלל, ספרים מנהלים שאינם
מוסף. ערן מס משלמים
 להילחם וכך הגביה, את להגביר תחת
 ממי אישרה אינפלציה, היוצר בביקוש

 תיקונים של שורה השנה שלת-הליכוד
 המסים את המקטינים בחוקי־המסים,

הועב אלה תיקונים לירות. מיליארד 5ב-
 חיים הליכוד, סיעת יו״ר על-ידי רו

מוצ של גדול יבואן גם שהוא קויפמן,
 וישיר אישי עניין לו ויש ״לגו״, רי

שנעשו. בתיקונים
 הסובסידיות את מקטינה הליכוד סיעת

 10מ- פחות היקפם שכל למוצרי״יסוד,
ב נוגעת ולא השנה, לירות, מיליארד

שהיק לעשירים, להלוואות סובסידיות
 לירות. מיליארד 25 בתקציב השנה פם

 של הכספים בוועדת הליכוד נציג אפילו
 אומר כהן־אורגד, יגאל ח״כ הכנסת,

 בקיצוץ הצדקה כל ״אין זו: הפליה על
 שמנו לא עוד כל למזון, הסובסידיות

 של הזאת השערורייתית לתופעה קץ
 להון. סובסידיה של כבדים מיליארדים

 שאת כזאת, אפליה סובלת אינה הדעת
 לחם בעד יותר לשלם נחייב המוני״העם

 תיתן הממשלה אבל וחלב, וביצים ושמן
ל לירות מיליארדי של הצמדה ביטוחי
ב ביותר והמבוססים החזקים חלקים
 המתעשרים הישראלי, ובמימסד חברה
אינפלציוני.״ במשק

שייה: מישרד  התע
שחור ההון  ולא ה

לאינפלציה גורם השכר
 הבלתי- השחור הסקטור של גידולו

 הלחצים את מחזק והבלתי־מבוקר נמדד
הכ על נוסף זו, ועובדה האינפלציוניים,

וב בשכר השינויים של והמועדים ללים
ברו די למסקנה מביאה היוקר, תוספות

 כגורם השכר עליות על הטענות כי רה
וק מבוססות, אינן המחירים, לשינויי

 העיקבית המגמה מן מתחזקת זו ביעה
 מסקנות ליחידת-תפוקה. השכר ירידת של

הרשמית החוברת בסיכום מופיעות אלו

 התעשייה־המיסחר־והתיירות מישרד של
 1975 בשנים הישראלית התעשייה על

אלה. בימים שהופיעה ,1977
 ביותר, ברורים אלה דברים כי דומה

שו עיתונאים ממשיכים מדוע ברור ולא
 את יוצןות השכר תוספות כי לטעון נים

ה המיסמך נתוני סמן על האינפלציה.
הפו הוועד חבר עשה האמור ממשלתי

 את צבן, יאיר ההסתדרות, של על
:הבאה המאלפת הטבלה

עליית
תל״ג

שיעור
אינפלציה

עליית
שכר

ריאלי

+ 12.1״/״ + 12.9,/״ + 0.6״/״ 1972

+ 6.6״/' + 39.7״/״ -2.4,/׳ 1974

+ 2.8״/״ + 39.3״/״ -0.5,/״ 1975

+ 1.0,/״ + 31.3,/״ + 2.0,/״ 1976
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