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החד שדות־התעופה עבודות תיכנון
 על־ בקירוב שנה מזה נעשה בנגב שים
ל בניגוד ישראליים, מישרדים שני ידי

 עבודות- כל פי מישרד״הביטחון, הודעות
אמריקאים. על-ידי תיעשנה השדה

לישר שהגיעו אמריקאיים, מתכננים
 לפי שדות־התעופה את לתכנן כדי אל

 כי מצאו ארצות־הברית, ממשלת הזמנת
 הנדסה״ ״שרותי הישראליים, המתכננים

 כל להם השאירו לא משויום, ויעקב
 וצילום לאנגלית התירגום מלבד עבודה,

התוכניות.
 ב- טעם אין כי הודיעו, האמריקאים

 זו החלטה לארצם. וחזרו כפול, תיכנון
 לעמדת מוחלט בניגוד היא, אף היתה,

ה ציפורי, מרדכי סגו-שר-הביטחון,
 יבוצעו העבודות שכל כדי הכל עושה

ישרא על-ידי ולא אמריקאים, על־ידי
לים.

ציפורי ■יצור סגן
לאמריקאים רווחים

החומר
בעולם! היקר

מר מהו קר החו ם ז בעולם הי ראניו  ! או
ם ז זהב מי הלו מן קורא לא. י י א  של נ

מר כי מצא המדור חו קר ה  בעולם הי
א לון הו צינו מי א ד, טרי א אצטוני ה שהו

חה הפעיל חומר ש מי ג ב סו אלוג מ  נגד קנ
ת, רו דלקו חי מ ליון 20.4 ו קי לירות מי ה

לו.
 מירק״ בבית במאי 1ב־ז רכש הקורא

תמור ושילם קנאלוג, מסוג מישחה חת
 מישקל מצורפת). (קבלה לירות 102 תה

 האריזה, על הכתוב לפי נטו, המישחה
 של קילו מחיר כי מכאן גרם. חמישה

 החומר לירות. אלף 20.4 הוא המישחה
 אצטו- טריאמיצינולון במישחה, הפעיל

 בידי, המצוי הפרוספקט לפי מהווה, ניד,
 יתרת קילו. כל על גרם או — 0.1,/״ רק

ערן. חסרות מתוספות מורכבת החומר
 הפעיל החומר של קילו שמחיר מכאן

לירות. מיליון 20.4 הוא

ה1א<ו  ל ה ע ש
,.חך מלון

 המנהל איוושה, בוריס הישראלי
ב גארדן״ הורס ״רויאל מלון את כיום

 ב־ המוקם ״חן" מלון את ינהל לונדון,
 ייכנס איוושה בתל-אביב. כיכר״אתרים

 על וישגיח הקרובים, בימים לתפקידו
המלון. בניית גמר

המתכנ רצו כאשר לגיחוך הגיע הדבר
התוכנ של העתקים האמריקאיים נים
 את יטיסו כי דרש מישרד־הביטחון יות.

מתרג אותן יצלמו לאמריקה, התוכניות
 למנוע כדי רק לאנגלית, שם אותן מו

בישראל. כלשהי עבודה
 עדיין שילם לא גם מישרד״הביטחון

 ה־ הוצאות את הישראליים למתכננים
שלמה. שנה מזה תיכנון,

החל את רואים הבנייה בענף גורמים
 עבודות את לעקור מישרד-הביטחון, טת

ה ממשק-הבנייה שדות־התעופה הקמת
 כי טוענים, הם ואסון. כשואה ישראלי,

התעש על טענות ניצל מישרד״הביטחון
 כל את ובמוסרו קבלנים, של צפוייה רות

 להתעשרות יגרום לאמריקאים העבודות
מ יוצא הרווח כאשר אמריקאים, של

 ישראלים של שהתעשרות בעוד ישראל,
 בישראל. הרווחים מרבית את מותירה

 על״ידי מישרד־הביטחון, רוצה לטענתם,
 להיות לאמריקאים, העבודות כל מסירת
 שלוש בתום להאשימם, שיוכל כדי חופשי,
העבו לאי־גמר אחראים הם כי שנים,
 ישראל יכולה לא לכן בי ולטעון, דות,

קמפ״דייוויד. הסכמי בביצוע להמשין
 תייקר לאמריקאים העבודות מסירת

 לפחות דולר מיליון 300ב- ההוצאות את
 בתור ומביאים הגורמים, טוענים כך —

מקורי פשוט עובד של שכרו כי דוגמה,
 שמונה הוא באבו-ד׳בי או בסעודיה אה
מ יותר פי״שניים לשעה, דולר 16 עד

 ישלמו האמריקאים ישראלי. פועל שכר
 הוצאותיהם כל את יקבלו כי גבוה, מחיר

ש בעוד קוסט-פלוס, בשיטת מישראל
ל תשלם שהיא הכסף את לווה ישראל

המופר ההוצאות זה ובכלל אמריקאים,
 כי העובדה על מצביעים הגורמים זות.

 עתה עד נבנו בישראל שדות״התעופה כל
טע בל ללא ישראליות, חברות על-ידי

 שדות״ ישראלים בונים אלה בימים נות.
 במימון בעולם, שונות במדינות תעופה

 מישרד- אוסר בישראל ואילו אמריקאי,
בעבו להשתתף ישראלים על הביטחון

דות.
 יבלו בנגב העבודות הגורמים, לדעת

 שנהרס משק־הבנייה את מחדש לשקם
 ועתה האחרונות, השנים בשלוש כולו

ה החברות דיווחי את ישראל תשקם
יור ישראלים רק למעשה, אמריקאיות.

 יוכלו אמריקאי, רשיון־עבודה בעלי דים,
האמריקאים. אצל בישראל לעבוד

ש המחירים, כי טוענים׳ הגורמים
 בהרבה גבוהים יהיו האמריקאים, ישלמו

ל מישרד״הביטחון משלם שהיה ממה
 300 תעלה השדות הקמת וכי ישראלים,

 צריכים שהיו מכפי יותר דולר מיליון
 האמריקאיים המחירים השפעת לעלות.

ו הרסנית, תהיה הישראלי המשק על
 לפי יתיישרו בישראל העבודות מחירי

 אפשרות בלי האמריקאיים, המחירים
 העבודות מן ההכנסה רק זאת. למנוע
מישראל. תוצא

 אילו בי באירוניה, מעירים הגורמים
 לישראלים, השדות הקמת את מסרו

רגי דירות לבניית אמריקאים ומביאים
 שכן הגיוני, הדבר היה בישראל, לות

ב עבודה שעות 30 משקיעים בישראל
 שעות 14 עד 12 לעומת בנייה, מטר

באמריקה.

 ושיתוף מתנגדים

הרצליה״ ״אולפני

השנייה הרשת במינו!
לאח הגיעו אחדים רשומים מיבתבים

 רשות-השידור מנב״ל לשר-החינוד, רונה
לשי התנגדות ובהם הרשות, ויושב״ראש

 ו״אול- הרצליה״ ההסרטה ״אולפני תוף
 למסירת במיכרז ברקי־פתי־המפרי״ פני

הטל של השנייה הרשת להפעלת הזכיון
וויזיה.

על שהמליצה הממשלתית, הוועדה

 יגאל הכנסת, של ועדת־הכספים חבר
ד; רג או הן- תו בכל יתנגד כי הודיע כ

ל מישרד-האוצר של ועדה להצעות קף
 המילוזרי, לעומת האישי, הייבוא ייקור

 כי אמר אורגד אישי. יבוא למנוע בדי
 צרין שבו בזמן טירוף, היא בזו הצעה

 הייבוא, את להוזיל בדי הבל לעשות
היבואנים. רווחי הקטנת על־ידי גם ולוא

 חוסכים האישי, הייבוא הותר מאז
מרכי בהימנעם רב, כסף אזרחים אלפי

 ובייבאם יבואן, באמצעות המוצר שת
 יבואנים באמצעות או בעצמם, אותו

 10ס/״ של ברווח המסתפקים מייוחדים,
 ה־ שגובה אחוזים עשרות לעומת בילבד,
ב הקטין האישי הייבוא לעצמו. ייבואן
ה באמצעות הייבוא את ניכרת מידה

 הליברלים, ושרי הייבואנים, של מונופול
 ה- רוב מאורגנים שבה המיפלגה חברי

ה הייבוא את לחסל החליטו ייבואנים,
 למיפל־ חבריהם דיווחי על ולהגן אישי,

גה.

קיבל אתיו
וסשס״ן תוכנית

מבצעה ואינו
 שר־האוצר העביר בדיוק שנה לפני

מנ לראש״הממשלה ארליך שימחה
 להקצאת הצעה ובו מיכתב, בגין חם

פר לבנייה מאדמות־המדינה קרקעות
איל״הבנייה של להצעה בהתאם טית,

רובינשטיין. אהרון

ארליך שר
ומפותחים״ ״מתוכננים

קר תעמיד המדינה כי הציע ארליך
 לבנייה הפרטי הסקטור לצורכי קעות

 המקובל הזמן פרק תוך בילבד, מיידית
 מינהל־מקרקעי־ישר־ בין בהסכמי-פיתוח

 לקבלנים תוחכר הקרקע לקבלנים. אל
 ריאליים, ובמחירים מיכרזים באמצעות

 מתוכננים יהיו לבנייה האתרים כאשר
ומפותחים.

 תוכנית באמצעות לבנות היא הכוונה
באמצ לשנה, דירות אלף 25 עד 15 זו

 האוצר, מישרד של משותפת ועדה עות
 תיבדק ישראל. ומינהל-מקרקעי השיכון

 תמורת ישלמו שהקבלנים האפשרות גם
 שיש מוכנות בדירות שיקבלו הקרקע

בידיהם.
 למימוש דבר האוצר עשה טרם מאז

מחריף. בדירות והמחסור התוכנית,

 למסור אין בי קבעה שניה, רשת הפעלת
 המיב־ זרה. בבעלות לחברה רשיון־מפעיל

 כי ומוסרים זו, החלטה מציינים תביט
 בידי נמצאת אולפני־הרצליה על הבעלות

 ואין בוואדוץ, הרשומה מיסתורית, חברה
 של בעלי-המניות מהותה. את לדעת

ו אמריקאים, הם ״ברקי-פתי-המפרי״
 יש זרה, בבעלות הן החברות ששתי כיון

 ב־ להשתתף האפשרות את מהן לשלול
מיברז.

המתכנ הישראלים, אלף 500ש־ כדאי
 לטוס עתה ניתן כי יידעו נסיעות, נים

 סטאנד- במחירי לאמריקה מלונדון בקלות
 לעשות שעליך כל המתנות. בלי ביי,
 המתוכננת הטיסה בבוקר לטלפן הוא

 (״פאן־אמ״, בה שבחרת התעופה לחברת
ל ולשאול ״לייקר״) בי־איי, טי־וו־איי,

ו סטאנד-ביי, מקומות יש טיסה איזו
 לפחות החברה של בטרמינל להיות עליך

 ״פאן- חברת ההמראה. לפני שעות שלוש
 ל־ מלונדון טיסה עבור לוקחת אם״

 לירות 50( אנגליות לירות 65 ניו-יורק
 ומלונדון אנגלית), לירה לכל ישראליות

 מחיר לסאן־פרנציסקו או ללוס-אנג׳לס
 אחד)• (ביוון בלבד אנגליות לירות 8,9 של

מוכ (ולהפך) לניו-יורק מלוס-אנג׳לס
 במחיר סטאנד״ביי טיסות ט-וו-איי רת
 קנה :המסקנה בילבד. דולר 105 של
 ללונדון, מכאן ביותר הזול הכרטיס את

 ותשלם למיניהן, צ׳ארטר בטיסות רצוי
 מלונדון וטוס ושוב, הלוך לירות 7000ב־

 לניו- מכאן טיסה הסטאנד-ביי. במחירי
 לעומת לירות, אלף 13 לך תעלה יורק

 הזול הכרטיס כמחיר לירות, אלף 15
 ללוס־ מכאן איסת״א. שמוכרת ביותר

 של נאה עשיריה לפחות תחסוך אנג׳לס
לירות.

5.5 נתן הליכוד

לעשירים מיליארד
 שונים בחוקי-מסים הקלות על־ידי

המבוס לשכבות השנה הליכוד העניק
 — לירות מיליארד 5.5 של תוספת סות

 יהושע לשעבר, שר״האוצר מצא כך
רבינוביץ׳.

 מס־רבוש ביטלה ועדת־הכספים •
מיל של בסדר־גודל אמידות, לשכבות

לירות. יארד
 750 שהכניס מס-נסיעות בוטל @

לירות. מיליון
 חברות של מסי״הכנסה הופחתו !•

לירות. מיליון 150 בשווי מישפחתיות
 600 בסך מסי־מעסיקים הוקטנו 9

לירות. מיליון

 כוונסנו!ארנויינו

באינפלציה הונירתגה וניל
 הפרופסור בעולם, הכלכלנים גדול

ט ג׳ון  לאחרונה נתן גאלברייט, קנ
 את שכללו הרצאות, של שורה בישראל

 בה. והמילחמה האינפלציה על דעתו
:דבריו תמצית הנה

נוב זמננו של החדשה האינפלציה • .
 של בתנאים בשוק, חזק מביקוש עת

ה עולים עתה אולם מלאה. תעסוקה
 של חזק מלחץ בתוצאה גם מחירים,

 כמו מאורגנות, וקבוצות חברות־העסקים
מיקצועיים. איגודים

 דרך אינה המוניטרית המדיניות 0
 ביטחון אין שכן באינפלציה, למילחמה
 האשראי, וייקוד הגבלות של בתוצאות

תעש של לרעה ההפלייה בשל ובעיקר
 השיכון. כמו באשראי, התלויות יות

הגדו העסקים לטובת פועלת זו מדיניות
 את להעביר היכולים ההון, בעלי לים,

ה אל המימון הוצאות גידול של הנטל
 זו ממדיניות העיקריים והנהנים ציבור,

הבנקים. הם
באינפל למילחמה האחרת הדרך ס
 צימצוט של פיסקלית מדיניות היא ציה

או של מסיהם העלאת על־ידי הביקוש,
 ההוצאות. וצימצום לשלם, היכולים תם

ל התלהבות שאין מכיוון הציבוריות.
 לרוב בוחרים עשירים, של מיסים העלות
 גם ההוצאות. צימצום של בדרך ללכת

לעשי שירותים לצמצם נטייה אין באן
שי לצימצום ופועלים טיסות, במו רים,

לעניים. רותים
באינפל למילחמה היעילה הדרך 0
 האמידים. על מסים באמצעות היא ציה

 ומיסי-עקי- ההכנסה על למיסים הכוונה
 על-ידי בעיקר הנקנים מיצרבים על פין

גבוהות. הכנסות בעלי
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