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 לט־ קו־מתח״גבוה להקמת תחשיב הכין

 בשאלה, ודן ולמיצפה־שלם, עלה-אדומים
 חברת־החשמל התצגדות על להתגבר כיצד

להת הזכויות שלה מיזרח״ירושלים, של
למ כי מניח, התחשיב כאמור. קו קנת
 הסכימו הירושלמית החברה שנציגי רות
 וחב- בעליו יהיו שהם בתנאי החדש, לקו

מב קבלן תהיה הישראלית רת־החשמל
 זאת. תאשר לא החברה שהנהלת הרי צע,

מעלה-אדו- באיזור הצרכנים שעל מכאן

ונסק■

 חשמל בהזמנת לפנות ומיצפה־שלם מים
 שהיא להוכיח כדי הירושלמית, לחברה

 להיענות מוכנה אינה או יכולה אינה
 חב- תוכל עובדה, שתיווצר אחרי בחיוב.

 לפעולה להיכנס הישראלית רת־החשמל
 על המערבית הגדה מפקד הכרזת מכוח

 החוק ולפי צבאי, כשטח אלה איזורים
 חשמל קו יניח מי לקבוע המפקד רשאי

זה. צבאי באיזור
 מיש- הזמין הזמנים בלוח לעמוד כדי

 חב- אצל כאמור קו תיכנון האנרגיה רד
ל״י. מיליון חצי של בהוצאה רת״החשמל,

 למיצפה- חיבור כולל ההשקעה, אומדן
לי מיליון 42.5 הוא (ים־המלח), שלם
 ההשקעה תהיה מיצפה״שלם ללא רות.

לירות. מיליון 29.5 רק

ק■□1הב
בחוייל

 של הגדולים ההפסדים על גסה תמונה
 בחו״ל בפעילותם הישראלים הבנקים

 שנעשו ניתוחים, שני של השוואה נותנת
ני הגדולים. הבנקים שלושת מאזני על

 המחקר מחלקת על־ידי נעשה אחד תוח
 הרווח את מראה והוא בנק־ישראל, של

לאמ ביחס הגדולים שלושת של הריאלי
 על-ידי נעשה שני ניתוח העצמיים. צעים

 את מראה הוא ואף לב, ברוך פרופסור
 כוללים הניתוחים שני הדברים. אותם

 בין ההבדל והציוד. הבניינים של שיעיין
כולל לא בנק־ישראל :הניתוחים שני
 בחו״ל, הבנקים עסקי לגבי הנתונים את

אלה. נתונים כולל לב ברוך ואילו
גפני נגיד

פיקוח בלי

 ביחס חו״ל,
 שלושת של

באחוזים

 בלי הריאלי, הריווח חו״ל, כולל הריאלי, הריווח
 ההוניים לאמצעים ההוניים לאמצעים ביחס

במקובץ, הגדולים באחוזים בנפרד, בנק כל של ה נ ש
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 לא דיסקונט של הנתונים כי להעיר יש
 ב־ הבנק של הפעילות כל את כוללים

מת זו מפעילות ניכר חלק שכן חו״ל,
 שאינו בשווייץ, הבנק באמצעות נהלת
 וכך הישראלי, הבנק למאזני כלל קשור

 של הגדולות הספנות עיסקות לגבי גם
אי כי יתכן באמריקה. דיסקונט קבוצת

 בנתוניו לכלול לב ברון היה יכול לו
 בחו״ל, הפעילות כל את דיסקונט על

 הגדולים לשני זהה שלו התמונה היתה
האחרים.

בעליל, מוכיחה זו השוואה מקום, מכל
 את שנה כל מוחקת בחו״ל הפעילות כי
 מכך. ויותר בארץ, הריאלי הרווח כל

 הגדולים שלושת הפסידו 1978 בשנת
 ההוניים האמצעים מן אחוזים כעשרים
 ההוניים האמצעים היו זו בשנה שלהם.

לי מיליארד 10כ־ הגדולים שלושת של
זו בשנה הפסידו הבנקים כלומר, רות.

 או חו״ל, בעסקי לירות מיליארד כשני
 משמעותי סכום זהו דולר. מיליון 100כ־
ישראל. עבור גם

 שאין הדבר, תמוה זה עניינים במצב
 על יותר הדוק פיקוח מקיים בנק-ישראל

ו בחו״ל הישראלים הבנקים עסקי כל
 וביז־ כושלים לעסקים כניסה מהם מונע

 ביניהם. תחרות כדי תוך כספים, בוז
 שהחמצן־הכל- מכדי מדי, קטנה ישראל

 פיננסית מעצמה להיות ינסה שלה כלי
 ישראל. עם כלל חשבון על בינלאומית,

 בחו״ל, ההפסדים את לכסות כדי שכן
 הריווחיות את להגדיל הבנקים נאלצים

 ודמי־שירות עמלות גביית על-ידי בישראל,
 כאשר הישראלי. האזרח מן יותר יקרים

 בבניית בזה זה מתחרים הגדולים שלושת
 בארץ. הנכסים נשארים בישראל, סניפים

 וב- במיאמי זאת עושים הם כאשר אולם
ן המדינה מרוויחה מה ניו-יורק,

הקפוא הבשר <חירי1
ש יועלו בשלי

 לחתימת לישראל, השבוע מגיעה בארגנטינה טגדלי-הבקר מועצת של מישלחת
 ממשלת־ישראל חתמה בשעתו הקרובים. במישלוחים הקפוא הבשר מחיר על הסכם

 אחת ייקבע והמחיר קפוא בשר טון אלף 20 השנה תרכוש לפיו הסכם־מיסגרת,
 קפוא בשר (פו״ב). לטון דולר 2350 היה האחרון בחוזה שנקבע המחיר לחודשיים.

 מכסה המחיר כאשר לירות, 45 של במחיר לסיטונאים הממשלה על-ידי נמכר זה
ארצה. והובלתו רכישתו הוצאות את בדיוק

 דולר 2600ל־ הבשר מחיר את לייקר הארגנטינית מועצת־הבשר דורשת עתה
 וההנחה המחיר את לייקר תצטרך הממשלה אחוזים. מעשרה יותר של ייקור — טון

 הקצבים, דיווחי את להקטין כדי לסיטונאים, לירות 60ל־ המחיר את יעלו כי היא,
מחיריו. את ומפקיעים קילו לירות 47ב־ בשר כיום הרוכשים

 על שליטה לה אין אולם הקפוא, הבשר מחירי על מפקחת הממשלה אמנם
 במחיר טרי, כבשר אותו ומוכרים המעולה הקפוא הבשר את המפשירים קצבים

פיקוח. וללא בשליש גבוה
 הממשלה. חתמה שעליהם לחוזים הודות באחרונה, השתפר הבשר מלאי מצב

 דרום״ עם חוזה נחתם ועתה הסתיים, טון, 700 אספקת על אירלנד, עם החוזה
 הפעם זו אילת. סי״ף דולר 2500 של במחיר טון אלפי כמה אספקת על אפריקה

 הווטרינא- השירותים התירו לא כה עד מאפריקה. בשר יבוא שמתירים הראשונה
 נראה הישראלים. הבקר בעדרי שפגעו שונות מחלות בגלל מאפריקה, בשר יבוא ריים

 אחוזים בעשרים הקפוא הבשר אספקת את הממשלה תגדיל הפסח חג לקראת כי
הביקוש. את לספק כדי לפחות,

 קפוא כבש להביא יכול אחד וכל חופשי, לייבוא למעשה הפך הכבש ייבוא
 כבש של גדולות כמויות בלבד. הקדמיים החלקים מן ומורכב כשר שיהיה בתנאי
 מחירי מצ׳ילי. מישלוחים יגיעו ובקרוב ואוסטרליה, מארגנטינה באחרונה הגיעו
 התבטאה לא זו ירידה לירות. 70 ואף 80ל־ לירות 90ט־ לאחרונה, ירדו לקצב הכבש
לקילו. לירות 100מ־ יותר לשלם ממשיך זה לצרכן. במחיר עדיין

 ותדוייח
כספ

ואיופדציה
הו האמריקאית רואי־החשבון מועצת

הת שתחייבנה תקנות הכנת על דיעה
 של כספיים בדו״חות באינפלציה, חשבות
ה מן לנכות תחוייבנה החברות חברות.

 בהתאם האינפלציוני, הרווח את רווח
רואי־החשבון. מועצת שמכינה לכללים

 האינפלציה שיעור כי סבורה, המועצה
 הציבור את מטעה 10ס/ס של האמריקאי

 בישראל החברה. של האמיתי מצבה לגבי
 רו- לישכת היכן .50ס״/ מעל הוא השיעור

הישראלית! אי-החשבון

חברות
חדשות

 תל־אביב מכבי של הספורט מרכז •
 בעלי מרכז״ספורט. לנהל כדי הוקמה —

 תל• מכבי אגודה־לספורט הם המניות
נתנאל. ועוזי אביב
 הוקמה — 1979 עצרת אולבני •
 בעלי כנסים. ולארגן משקיעים לייצג כדי

 טר- ״אולבני הנסיעות מישרד המניות:
מירושלים. ״עצרת״ וחברת וול״
 כדי הוקמה — התורה אש ישיבת •

 המג״ בעלי הישיבה. עבור נכסים לרכוש
ואשתו. וינברג נח הרב :יות

 כדי הוקמה — 1979 בינוי קינת •
:המניות בעלי בניין. בקבלנות לעסוק
סולניק ופרידה מרעננה רוזן דויד

מהרצליה.
 הוקמה — להשקעות חברה גלמר •

ואש נאמן אברהם עורך־הדין על־ידי
המניות. בעלי שהם תו,

 כדי הוקמה — בע״מ במר גד >•
 בעלי ומיסעדות. בתי-קפה ולנהל להקים

שנקר. ולינדה ברנר גדי המניות:

הרבנות מייחמת
ה במועצת באחרונה שוררת מבוכה

ירוש רבני שהטילו החרם נוכח עופות,
 מבלגיה שהובאו קפואים עופות על לים

 קיבלו אלה עופות ״אשור״. חברת על־ידי
ה ומועצת הראשית, הרבנות הכשר את

הו ירושלים רבני לשווקם. החלה עופות
ה הציבור את המזהירים כרוזים, ציאי
 כשרים שאינם אלה, עופות מפני חרדי

הקודש. עיר דרבני אליבא
5^1
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״העבד״ ב
ה בתעשיית ביותר הגדולה העיסקה

 הבמאי בין נחתמה הישראלית סרטים
 את שקיבל מזרחי, משה הישראלי

 רוזה״, ״מדאם סירטו עבור ה״אוסקר״
 סיס. מ אלכס הישראלי המפיק לבין

 ומזרחי, מסיט של המשותפת החברה
בהכ החלה פרודקשיין״ אם אנד ״אם
 יצחק של סיפרו לפי סרט להפקת נות

 6 של בהשקעה ״העבד״, בשביס־זינגר
דולר. מיליון

מזר קנדה. במונטריאול, יופק הסרט
 לביים נוספת, התחייבות על חתם חי

 ״המישחק הסרט את חברת־וורנר עבור
 טרפר, ליאופולד של סיפרו לפי הגדול״,

האדומה. התיזמורת ראש
מג- המפיקידים ומזרחי למסיס קדמו

זינגר בשביס־ סופר
 השאר וכל ,העבד הקוסם

 שהשלימו גלובוס, ויורם גולן חם
 של מלובלין״, ״הקוסם הפקת את עתה

בשביס״זינגר.
 קנדית- כקופרודוקציה יופק ״העבד״

 מו- בגלל ישראלית-קנדית, ולא צרפתית,
המנצ ישראלים, שעוררו בקנדה רת־רוח

יש בין הקופרודוקציה הסכם את לים
ה החוק על להערים כדי לקנדה ראל

קנדי.


