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 על עזה בהתקפה דוברת, אהרון ״כלל״, קונצרן מנכ״ל יצא קצר זמן לפני
 ״כלל" קבוצת כי וטען לתעשיה, להלוואות הסובסידיות את לבטל הממשלה החלטת
 קבוצת כלכלני בין לפחות הממשלה. החלטת ביגלל בתעשייה ההשקעות את תפסיק
שנים. כמה זה בתעשייה להשקיע הפסיקה ״כלל״ שכן רב, גיחון דבריו עוררו ״כלל״,

 הקונצרן, תעשיות כל את המרכזת תעשיות״, ״כלל חטיבת של פנימי מיסמן
 ניתוח מכיל הקבוצה, כלכלן על״ידי הקונצרן הנהלת עבור שנעשה ,1978 שנת מסוף

 בקבוצה שנמשך תעשיתיות, בהשקעות ״הקיפאון :וקובע תעשיות״, ״כלל רווחיות של
 התשואה ביגלל הקצר, לטווח הריווחיות מצב על אמנם משפיע אינו שנים, כשלוש זה

 לי נראה הארוך. לטווח להדאיג בהחלט חייב הוא אך הכסף, על הגבוהת־יחסית
 צריכה שהיתה תעשייתיות, בהשקעות התנופה את חסרה תעשיות״ ״כלל שקבוצת

העיקרית.״ מטרתה להיות
משמעותית, בצורה עלתה תעשיות״ ב״כלל הריווחיות כי במפורש, קובע הניתוח

 רווחים קודמת. שנה לעומת ,850ב״״/ 1978ב־ גדל הנקי והרווח בהרכב, והן בסכום הן
 משמעותית, בצורה עלה הפיננסים הרווחים ״מרכיב :כך הניתוח לפי באו אלה

תעשיתיות." השקעות לצורך שלא האמיסיה, בכספי משימוש כתוצאה
 שנתן אישורים סמך על כספים גייסה ש״כלל" הוא, זה חמור מישפט פירוש

 בהשקעות אותם השקיעה זאת ותחת בתעשיה, אותם להשקיע במטרה האוצר לה
 הנפקת תנאי הפרת במפורש זוהי גדולים. ספקולטיביים רווחים הנושאות אחרות,

 למנכ״ל כי הוא שברור מה מבקר״המדינה• מצד חקירה המצדיקה האמיסיות,
נגזל. קוזק פני להעמדת צידוק כל אין דוברת, אהרון ״כלל״,

 הבוזזים
יותר ירוויחו

ו□ ך 1| ץ ר ן׳י

ב אישרה הכנסת של ועדת־הכספים
 ל- לאפשר האוצר הצעת את שעבר שבוע
 במקור איגרות־חוב למכור ישראל״ ״בנק

 שבין בשערים ולחברות־ביטוח, לבנקים
.106ל״ 96

 למכור ישראל״ ״בנק היה יכול כה עד
 100 של הקבוע במחיר האיגרות את

נקודות.
בהסבי זה שינוי נימקו האוצר דוברי

 לעליית הצפיות ביגלל לאחרונה, כי רם,
ה בשוק הצמודים מחירי עולים המדד,
 מ״בנק אותן הרוכשים והבנקים חופשי,

 אותן מוכרים ,100 של במחיר ישראל״
 ובתוספת יותר, גבוה במחיר לציבור מייד
 אפשרות מתן על־ידי לא״מבוטלת. רווח

 במחיר לבנקים למכור ישראל״ ל״בנק
 הממלכתי הבנק ישאיר ,100מ״ הגבוה

בידיו. זה רווח
 חבר-הכנסת נמרצות התנגד זו להצעה
האפש מתן כי שטען, אליהו, שלמה

 משער בפחות למכור ישראל" ל״בנק רות
בצי הצמודים שערי יירדו אם ,100 של

 שהם הבנקים, את להניע יכולה בור,
להו הצמודים, של הבילעדיים הקונים

 הנפקת לקראת השערים את בכוונה ריד
 נמוך במחיר אותן לרכוש ישראל״, ״בנק

 בשיק מחירים להעלאת לגרום ,100מ״
 .100מ״ הגבוה במחיר לציבור ולמכור
 רווחים לבנקים להביא עשוי זח תרגיל

 טען הנפקה, כל על 10ס/ס עד 5״/״ של
אליהו.

ו חברי־הוועדה, את שיכנעו נימוקיו
ל התברר להצביע הוועדה ניגשה כאשר
 ודחו לאליהו, רוב יש כי הליכוד, נציגי

 אליהו שרירותית. בצורה ההצבעה את
ב הדיונים את יחרים כי והודיע נפגע,

 בשבוע הוועדה׳ אישרה בהעדרו וועדה.
האוצר. הצעת את שעבר,

ברא ועדת-הכספים, של מישנה ועדת
 להמליץ במקביל החליטה אליהו, שות
 הריבית את להקטין ישראל״ ״בנק לפני

 הפקדות״כספים על לבנקים משלם שהוא
 משלם ישראל״ ״בנק כי מסתבר אצלו.

מל הצמדה כספים הפקדות על לבנקים
 הדבר שנתית• ריבית 7,/״ בתוספת אה,

 ביותר, גבוהה תשואה לבנקים מבטיח
 לירות. מיליארד 14ל- מגיעות וההפקדות

 גבוהה תשואה כי קבעה, ועדת-חמישנת
ב שערי-הריבית לגובה ריצפה יוצרת זו

ברי ללקוחות ילוו הבנקים שכן משק,
 מ״בנק מקבלים שהם מזו הגבוהה בית

ישראל״.
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יפסיד פלאטו
דולר מיליון 2

ההחל מן כתוצאה העיקרי, המפסיד
 המרכזית התחנה בניין את למסור טה

 הוא הרשמי הנכסים לכונס בתל״אביב
הש שרון פלאטו-שרון. שמואל ח״כ
 ברכישת דולר מיליון שני בשעתו קיע

עת החדשה, בתחנה מיסחריים שטחים

פלאטו משקיע
סופית? תחנה

 ב- פילץ אריה עם לשותפות נכנס
 אלה הפסדים כי נראה סנטר״. ״דיזנגוף

 הם אולם סנטר״, ״דיזנגוף מרווחי יכוסו
ניכרת. בצורה בנזילותו ייפגעו

מכולה ועלמה
קפה עם

נעל קפח, המכילה (קונטיינר) מכולה
 חקירות וכל אשדוד, בנמל לאחרונה מה

לח. אירע מה גילו לא הנמל
 הנמלים שילטונות מנסים לאחרונה

 שבמרכזה מבריחים, של חבורה לפצח
ב בהברחות המתמחים גרוזיה, יוצאי

 היא השיטות אחת לישראל. מכולות
 אותם את הנושאות מכולות שתי שליחת

 עתי- במוצרים מלאה אחת המיספרים,
שיגר- פריטים בעלת והשניה רי״מכס

הבורסה

״אמישר־ עיסקת
שס תבוטל מרוו

למש ״אמישר״ חברת בין העיסקה
רכי על מברלין, בראונר שמואל קיע
ל תצא לא פרדס-מרגושס, שטח שת

 לפני ונחתמה כימעט העיסקה פועל.
 בראונר על-ידי בוטלה עת שנה, כחצי

סו דויד ״אמישר״, מנכ״ל כי בנימוק
מחיי תשובה לתת בלי לחו״ל נסע פר,
 התחרט כאשר ההסכם. הצעת על בת

 לממש ורצה שבועות, כמה כעבור סופר,
ה הגדלת בראונר דרש העיסקה, את

 זה רקע על דולר• מיליון 5ב־ סכום
 שלא סופר קבוצת אלה בימים החליטה
לעיסקה. להיכנס

 שמחירי הוא, שלה העיקרי הנימוק
 קרוב או בשיא, כעת נמצאים המקרקעין

 במחירי נוספת גאות תיתכן ולא אליו,
קרקעות. או דירות

 את הבנקים מפתים עצמה בבורסה
 ולעזור שלהם, למניות להיכנס הלקוחות

 מתכננים. שהם הגדולות בהנפקות להם
 בעיקבות ללכת החליט לאומי״ ״בנק
מניו שערי על ולשמור הפועלים״ ״בנק

 נתן האחרונה בשנה מיקרה• בכל תיו
ב חמורות ופגע לרדת, למניותיו בל״ל

ב אמון שנתנו משקיעים, אלפי עשרות
השקע את יבטיח לפחות כי הבנק, מניות

תם.
 למניות עתה נכנסים זהירים משקיעים

 נמוכה ברמה הנמצאות חברות-נכסים,
 ובניין״ ״נכסים ״לנדקו״, ״ישפרו״, כמו

ל עתידות אלה חברות ״אזורים״. או
גדו רווחים הקרובות בשנתיים הרוויח

מעסקי־בניין. לים

סווגה ישראל

מאלסקה גנט ודשת
 מאלס* נפט רכישת עתה בוחנת ישראל

 לספק אמריקאית מהתחייבות כחלק קה,
 הנפט צרכי כל את שנה 15 במשך לה

 השבי' לפי ״ביזנס״וויק״. מוסר — שלה
 הבדיקה מימצאי את ישראל בודקת עון

 לבתי־ יתאים זה נפט כי האמריקאית,
 תוכל ממנו ניכר חלק כי וכן הזיקוק,

 צי-המיכליות באמצעות להעביר ישראל
 מיש״ הפסקת בגלל מובטל שנשאר שלה,

 בין הנפט. צינור דרך מאיראן, לוחי-הנפט
 מאלסקה הנפט העברת תיתכן היתר

הצינור. דרך ומשם למיפרץ־אילת,

יפתח הנדלו
וחורדו מישוד

 של הפורש החקירות מחלקת מנהל
 ל־ יצטרף הנדלר, זבולון מס-הכנסה,

 דויד ח״כ של עורכי־הדין מישרד
 הנדלר בירושלים. גדין ויאיר גלאס

 חמיש־ של התל-אביבי הסניף את ינהל
 מחלקת־ כמנהל התמנה במקומו רד.

צרפתי. אברהם החקירות

״החב מנכ״ל שהיה מי אבני, יצחק
כ התמנה למדליות״, הממשלתית רה

 ויקטור המשקיע של בישראל נציגו
 שקיבל ברק, ברוך במקום קרטר,

בקנדה. כלכלי כציר מינוי

ה ופתיחת מכס ביקורת לאחר תיים.
 סמך על מוציאים, השיגרתית, מכולה

 המכילה המכולה את טפסי-האישור,
 ה- המכולה את עתירי-מכס. מוצרים

 בא והכל לחו״ל, חזרה שולחים שיגרתית
בשלום. מקומו על

קוטר את ״גג אבני

 לגרשון השנה ניתן התעשיה פרס
 ״גיבור", מיפעלי ובעל מייסד רוזוב,

 ״שלרינה" מפעלי ו״שלרינה״. ״סברינה״
 תחתוני בארץ מיפעלים במיספר מייצרים

 בגרמניה, ״שלר" רשת עבור וגברים נשים
ב־ שותף רוזוב כאן. בחברה השותפת

רתוב תעשיין
ליום לירות 58

ההשק חברת באמצעות אלה מיפעלים
 רואה-החשבון שותף שבה ״עוז״, עות

ה מיפעלי .26/״0ב- סטבינסקי הילל
 דרוזיות נשים בעיקר מעסיקים קבוצה

 וינוח. ג׳ת כפר־יאסיף, בית״ג׳אן, בכפרים
 לפועלות 1978 בשנת שילמו המיפעלים

 שכר- חוק כאשר ליום, לירות 58 של שכר
 הוא המינימלי שהשכר קבע המינימום

ה נציגי של נסיונות כמה לירות. 100
 השכר, את להעלות במקום, הסתדרות

 תסגור כי ההנהלה, מצד לאיום הביאו
המתפרות. את

 מיפעל מנכ״ל את רוזוב פיטר לאחרונה
 בגלל כצמן, שלמה ״עילית-שלרינה״,

החוק. לפי לפועלות לשלם דרישותיו

הסעודי: האיום
מהדולר יציאה

 על ללחוץ סעודיה, של האמיתי הנשק
מע אלא חרם־נפט, אינו ארצות-הברית,

 בטטב- לפיקדונות בדולר מפיקדונות בי
 ״ביז- השבועון סבור כך — אחרים עות

ה מחירי העלאת עם לדבריו, נס-וויק״.
 יגיעו לחבית דולר 17ל־ הצפויים נפט

 בשנת אופ״ק מדינות של הכנסות־היתר
ה אם דולר. מיליארד 25ל־ בילבד 1979

 יגיעו לחבית, דולר 20ל־ יעלו מחירים
מיל 50ל- המדינות של הכנסות־היתר

 תקבל סעודיה .1979 בשנת דולר יארד
 נסיכו״ עם ויחד אלה, מהכנסות מחצית

מה 75$ל- בקרוב תחזיק המיפרץ יות
העודפות. הכנסות
הכנסו את הסעודים מחזיקים כעת
 זה וצעד אמריקאיים, בדולרים תיהם
בעו שערי־הדולר התמוטטות את מונע
 לא- הסכם ״קיים השבועון: קובע לם.

 לא שלפיו לסעודיה, אמריקה בין רשמי
הת תמורת הדולר, מן הסעודים ייצאו

 ולגרום עליהם לגונן אמריקאית חייבות
חתי מאז אולם התיכון. במיזרח לשלום

 הסעודים מפגינים הסכס״השלום, מת
תמיכ רק למעשה, מאמריקה. התרחקות

 מער- כל התמוטטות מונעת בדולר תם
 נמצאת עתה המערב. של כת־הכספים

 לחץ תחת ולדולר לאמריקה נאמנותם
 תתמיד זמן כמה שואלים ורבים חזק,

לערבים." הנאמנות נגד לדולר הנאמנות
 סעודיה כי הזה״, ״העולם גילה בשעתו

 בתרגיל- הדולר על מכה הנחיתה כבר
 הסכם- חתימת ערב מחושב, אזהרה
הישראלי״מצרי. השלום


