
בחובות מעורב אטקס הישראלילביב יגאל מאת
דולר מיליון 110 של סרטיםהחדשה הכלכלית

והורכיץ לוי דויד שרים
אחיזת־עיניים הכל

 עוד יקבל בי לרמטכ״ל בעל״פי הובטח
 תהיינה לא הגדלה. שקל מיליארד חצי
 שר־האנרגיה, ואפילו התייקרויות, שום

 השביר הדלק, מחירי העלאות חולה
 הדלק מחירי העלאת למרות כי פיתאום,

 המחירים את לייקר צריך לא עתה
לסוב חזרה על הודיע האוצר בישראל.

 אי־העלאת על יסוד, מוצרי של סידיות
 ממשלתי, שרות או מוצר של מחיר אף
 המט״ח לעומת הלירה פיחות ביטול על

היצו את לעודד כדי האינפלציה, בקצב
 תמיכות באמצעית היצוא ועידוד אנים,

המימון. באמצעות ישירות
 שהביאו הללו הימים בעשרת קרה מה

 של הכלכלית במדיניות אדיר למהפך
 הורביץ שיגאל קרה מה ן הממשלה

שמ של הכלכלית המדיניות את אימץ
 חבילה עיסקת שעשה ארליך, חה

וספי התייקרויות מניעת של חד־צדדית
ומכי מסיבי יבוא באמצעות כספים גת
ן לציבור מט״ח רת

 השר של בהסכמתו היא התשובה
הבחי מערכת בראש לעמוד לוי דוד
 נפגש לוי להסתדרות. הליכוד של רות
 מיספר וקיבל הסכמתו, לפני בגין עם

 העיקרית הסכמתו. תמורת התחייבויות
 ההתייקרויות של מוחלטת הקפאה היא

ל הקיימת. האבטלה רמת על ושמירה
הק בבחירות הליכוד של הביטחון מען

 הקודמת. מתוכניתו הורביץ נסוג רובות
 ביטחון למען ולא הליכוד ביטחון למען
 לשנות הורביץ את בגין שיכנע צה״ל

כליל. הצעותיו את
 את לבלום מכוונת החדשה התוכנית
הג על-ידי הנגרמת הקיימת, האינפלציה

הממש על־ידי ומחירן ההוצאות דלת
הרי דבר, תייקר לא הממשלה אם לה.
האינ־ כי האוצר מניח תתייקר, לא בית
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 כי סבורים האוצר מומחי בידיו. הזר
 דולר מיליון 300 מעוד יותר לא יידרשו
הנוסף. היבוא למימון

 והגברת החיסכון תוכניות באמצעות
 הכספים את הממשלה תספוג היבוא
 יעל־ הבחירות, בשנת בשפע תזרים שהיא

 תיבלם מטעמה התייקרויות מניעת ידי
 ויובטח ארליך של ברמה האינפלציה

בבחירות. לליכוד ניצחון
 היא התוכנית הלאומי המשק מבחינת
 תשובה שום נותנת לא היא הרת־אסון.
או תוכנית שום כרגע אין ליצואנים.
 שהפיצוי לאחר היצוא, לפיצוי פרטיבית

 מהת־ יחדל השקל פיחות של הקיים
 תמיכות על הודיעה הממשלה קיים.

 בפועל אולם מימון, באמצעות ישירות
 ביצוא התמיכות הקטנת על הודיעה כבר

 ועל שקלים במיליארד הכולל התעשייתי
הממ היהלומנים. במימון מסיבי קיצוץ

ה לשיטות לחזור כמובן, יכולה, שלה
 לעידוד למט״ח שונים שערים של מערך

מדי את לחלוטין בכך ולזנוח היצוא,
 לשם ישאלו שאז אלא הקודמת. ניותה

 התוכנית של התרגיל בכל צורך היה מה
 ובלמה המשק את שהרסה הליברלית,

ז האחרונות השנים בשלוש גידולו את
 ע£ יקפא הוא ליצוא תמריץ באין
 עוד מובטחת כולו. המשק ועימו שמריו

מוב ירידה ובה חוסר-צמיחה של שנה
 במחיר זר. במטבע הרזרוות של טחת

 הרזר־ ודלדול והיצוא הצמיחה הקפאת
האינ את להקפיא הממשלה רוצה וות

 הדבר האם בבחירות. לזכות כדי פלציה
!אפשרי

 הממשלה בכך. גם חמורים ספקות יש
שעי אלמנטים כמה בחשבון מביאה לא

הציבור. שבידי הכסף כמות קרם
עליית והאטת ההתייקרויות בלימת

ש הראשונה, הממשלה ישיבת לאחר
 הורביץ, יגאל שר-האוצר, התווה בה
ה על הרמטכ״ל ותגובת תוכניתו, את

 ראש־ הגיב הביטחון, בתקציב קיצוצים
האו הצעת כי בגין, מנחם הממשלה,

 בביטחון. ביותר חמורה פגיעה היא צר
ה את אימץ והוא ימים עשרה עברו

 ללא־היסוס. בביטחון הפוגעת תוכנית
 ברחבי פורסם אלה ימים עשרת במשך
 ברבע מקוצץ הביטחון תקציב כי העולם

 מהתעשיות- ייפלטו עובדים אלפי וכי
 צעדים יינקטו כי פורסם כן הצבאיות.

 כבר וההסתדרות הציבור, נגד חריפים
 נגד• למהלומות עצמה הכינה

 וכל יקרה, לא כלום כי ברור כיום
 תקציב גדול. אחד שקר הם הפירסומים

ש אלא יקוצץ, שלא די לא הביטחון
ועוד השנה כמו תקציב אותו אושר

ה על־ידי רבה במידה שנגרמה פלציה,
תיבלם. ממשלה,

 הזרמת לבעיית תשובה גם יש לתוכנית
 למימון למשק הממשלה על-ידי הכספים

 יצירת על-ידי כי מניחה היא פעולותיה.
בבנ במיוחד מושכות חיסכון תוכניות

 מן ניכר חלק הבנקים יספגרו קים,
מו לרכישות יופנה אחר חלק הכספים.

שהממ כיוון זאת זר. ומטבע יבוא צרי
 השקל של הקיים השער על תשמור שלה

 אינפלציה שתהיה ומכיוון הדולר, לעומת
 הרי לשנה, לפחות אחוזים מאה של

 לעומת המט״ח מחיר יירד שריאלית
מו של ניכרת להוזלה יגרום זה השקל.

 היבוא. של ניכרת והגברה היבוא צרי
 כמויות למכור האוצר על יהיה כך לשם

 למימון לציבור זר מטבע של גדולות
המטבע רזרוות את לדלדל ובכך היבוא,

ת! רו חי ב  מתפקידו, הודח אטקס, רפי ״פילמווי״, האמריקאית הסרטים חברת נשיאל
 ניכר חלק דולר. מיליון 110ב- נאמדים שחובותיה החברה, על השתלטו והבנקים

 שינוע במחיר ל״פילמהי״, השייכת חברת־ביטוח מכירת עם ייפדה החובות מן
דולר. מיליון 75ל־ 40 בין

 והיה הסרטים, בתעשיות בכירות לעמדות שהגיעו הישראלים אחד הוא אטקס
 ״קולומביה נשיא מטלון, דוד הם אחרים (ישראלים ״יוניברסל״ של בכיר נשיא סגן

 סיטון וגבריאלה ״פברז׳ה״ של הסרטים הפקות נשיא אשל חיים אירופה״,
הברית״). ארצות ״קולומביה של החשבית

 טמואל שלה, העיקרי המניות בעל ״פילמווי״ מניהול פרש שנים כמה לפני
 בחברה דולר, מיליון רבע עד שעלו זולים, בסרטים כספים עשה הוא ארקוף.

 החברה אוחדו שנים כמה לפני פיקצ׳ר״• אינטרניונל ״אמריקן בשם שלו אחרת
ביטוח. ועיסקי טלוויזיה בהפקות בעיקר שעסקה ״פילמווי״, עם ארקוף של

 מ״יוניברסל״, בלוך ריצ׳ארז־ היה הקובע והאיש ארקוף, פרש המיזוג לאחר
 רפי לישראלי ״פילמווי" נשיאות את מסר בלוך ב״פילמווי״. למעשה ששלטה
 יקרות בהפקות לפעילה החברה את הפך אטקס יאנג. ג׳ף הבכיר וסגנו אטקס

 החברה הסכימה האחרונה בשנה פורמן. מילוש של כמו סרטים של ויוקרתיות
 מיליון 25 של בהשקעה ״ראגטיים״, לורנטיס, דה דינו של סירטו את לממן
 הבמאי של סירטו ואת טרבולטה ג׳ון עם פלמה דה ו בריא של סרט דולר,
״הפירט״. מילצץ ארנון והמפיק פולנסקי רומן

 אומרת אחת גירסה לבלוך. אטקס בין חמור סיכסוך פרץ שבועות כמה לפני
 ופיטרו. בחברה מתוארו בכיר בתואר חתם יאנג, אטקס, של שסגנו על רגז בלוך כי

 אומרת אחרת גירסה מייד. שהתקבל אטקס, של התפטרות לאיום הביא הדבר
 מכחיש עצמו מילצ׳ן מילצ׳ן. ארנון עם יחד החברה על להשתלט ניסה אטקס כי

בחברה. נכבד חלק רכישת נסיון על בלוד עם שוחח כי אישר אולם תוקף, בכל זאת
 החברה את לקחו מנהטן״, ״צ׳ייס בעיקר והבנקים, הודח, אטאקס מקום, מכל

 סירטו הפקת כי אמר מילצ׳ן ארנון פברואר. עד פעילות המשך לה ונתנו לידיהם
״פילמווי״. של החוזים ממיסגרת הסרט את הוציא וכי תיפגע לא ״הפירט״

מסירת מעכבת ״עמידר הדחת יתבעז
ויסות דירות אלו 12.8 שניצר משה

ה היהלומנים, של הכללית באסיפה
 את יהלומנים יתבעו השבוע, מתקיימת

 של בראשותו הקיימת, הנשיאות הדחת
 רקע על היא התביעה שניצר. משה

 ליהלו־ הבנקאי המימון תנאי החמרת
 שבה בתקופה דווקא בהם הפוגעת מנים,
 בענף חמור משבר שנתיים מזה שורר

בעולם.
 הוא כי היא לשניצר המתנגדים טענת

 ושאינו גדולים, יהלומנים על רק מגן
 הורסת הממשלה שמדיניות לכך שם־לב

יה כעשרה יש והקטנים. הבינוניים את
 המימון של שליש משני הנהנים לומנים

 של האדירות הכמויות ובגלל הבנקאי,
 כולו. הענף סובל מקבלים שהם כסף

 היהלומן קבוצת על מצביעים כדוגמה
לבנ עתה החייבת פוזיילוב, .גן-ציון

 גדל כשהחוב דולר, מיליון 80כ־ קים
מאחוז. ביותר חודש מדי

 שולטת הגדולים היהלומנים קבוצת
בורסת־היהלומים. בנשיאות גם

מהש משמעותית לבריחה תגרום המדד
 כסף בכמויות מדובר בצמודים. קעות

 תקציבי כמה כנגד השקולות אדירות,
 הממשלה שמציעה האלטרנטיבה מדינה.

 לא אלה בבנקים. חיסכון תוכניות הן
 הנוחים לצמודים תחליף להיות יכולות
שחור. הון לבעלי
ה לעומת המט״ח ייסוף הקפאת גם
 המונית לבריחה להביא יכולה שקל

 ההון מבעלי חלק במט״ח. מהשקעות
 הזול המחיר את כמובן, ינצלו, השחור

ולהו זר מטבע לרכוש כדי מט״ח של
 דלדול תוך המדינה, לגבולות מחוץ ציאו

 ניכר חלק אולם המדינה. של הרזרוות
יח וצמודים זר במטבע השקעות מבעלי

שבידיו. הכספים עם לעשות מה פש
 מזומנים של אלה אדירות כמויות

 צריכה מוצרי לרכישת בחלקן יזרמו
 ועד ומיגרשים מדירות שונים, מסוגים

 של האדירות הכמויות ומכוניות. מקררים
 לע״ יגרמו הצריכה לשוק שיוזרמו כסף
 מהביקוש כתוצאה גדולה מחירים ליית

 ביקוש של אינפלציה ותיווצר האדיר,
הוצ של הקיימת האינפלציה במקום

הבי של האינפלציה כי סביר כך אות.
ל דימה בהיקף ,אינפלציה תגרום קוש

לחלו תיכשל האוצר ותוכנית קיימת,
 הכסף כמויות ספיגת חוסר בגלל טין

הציבור• שבידי החופשי

 דירות אלף 12.8 ״עמידר״ חברת בידי
 ניתן שאותן מטר, 32 של בגודל ריקות,
 ל- בזול ולמכרן זולה בהשקעה לשפץ

 דירות שתי לאחד הצעה חסרי-דיור.
 אינה שהועלתה, אחת, גדולה לדירה

 דינים- החברה. על-ידי למעשה מתבצעת
שפור החברה, של כספיים וחשבונות

 לפתור ניתן כי מראים לאחרונה, סמו
 איחוד על־ידי בעיות״דיור 6000מ־ יותר

החברה. שבידי הריקות הדירות

ז

לפני המניות
אדירה גאות

האו של החדשה הכלכלית התוכנית
תג זה) במדור נפרדת ידיעה (ראה צר

 והפת״מים. הצמודים משוק לבריחה רום
 אט- השקעות אפיק תישארנה המניות
ה ממדיניות מושפע שאיאנו רקטיוי,

 שבידי הכסף מכמויות אלא ממשלה,
 לע- יביאו למניות הביקושים הציבור.

חו כמה במשך מסחררות ליות־שערים
ספי מחדש שתיווצר עד לפחות דשים,

 והמדד ביקוש, של אינפלציונית רלה
 ל- הביקוש ועימו מכך, כתוצאה יעלה

צמודים.
 ביותר והבטוחה הכדאית ההשקעה

 תאריכי בגלל הן הבנקים, במניות היא
שהממ מכיוון והן הקרובים מאזניהם

ו בבנקים, תוכניות״חיסכון תעודד שלה
 מניות שערי אליהם. יוזרם רב כסף
 שלושה של בקצב לאחרונה עלו אלה

הוע וכספים ליום, אחוזים ארבעה עד
אחרות. מניות ממכירות אליהם ברו

 הן לרכישה, הכדאיות אחרות, מניות
 תוצאות להן שהיו חברות־הביטוח של

ה בשנה הרגיל מגדר יוצאות עיסקיות
ה יבחר מכן לאחר כי נראה אחרונה.

הנמו מחיריהן לפי מניה בשערי משקיע
 יעלה. הכל כי המוצדקת בהנחה כים,

 ו״דיס־ ״כלל״ כמו העיסקיות הקבוצות
 יפים בונוסים לחלק מתכוונות קונט״,
 גם כי ספק ואין המניות, לבעלי ביותר

כדאית. תהיה רכישתן


