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אחוזים□יפויי□ יותר- □,מיס פחות
 אלף ־20 — 2.3 שני, יום •

התי ;היום שובתים מהנדסים
: הסיבה ;שכרם שחיקת : רוץ

+ יקבלו הטורים *  שר״חאו- *
 גמס״הכג- רפורמה על מכריז צר
ההכ ישונו, המס מדרגות ;סה

 נדחה ■¥*+ תגדל הפנויה נסה
 ישראל- הסחר הסכם אישרור
* המצרי בפרלמנט מצריים * * 

 לענף נציב״תלונות״הציבור מונה
זביטוח.

 הופחתו — 3.3 שלישי, יום
 של שורה על מס־קניה !ויעורי
וצע- תקליטים :ובהם *ובריס
 ומיזרונים מצלמות :ועים,
הגי 1980ל״ הפועלים בנק ■ווחי

 מכריז ;שקל מיליון 640ל־ נו
* מאכזבות הטבות [ל *  ה- ¥

 הרי- את העלה הבינלאומי :נק
 הדו- החיסכון תוכנית על ת ;י

* אחוזים 7.5ל״ ^נתית *  ב- *
;נמוכים המחזורים :!ורסה
 היינות + *■¥• בצמודים ^ידות

הכנסת 9.7ב־* נתייקרו

 מההכנסה 10* של ניכוי אישרה
רוו מיסוי על כפיצוי לעצמאיים,

+ אינפלציונים חים *  מישרד- *
 (!)חשמל צריכת יעודד האנרגיה

נוזלי. דלק צריכת להקטין כדי
 הבנקים כל — 4.3 רביעי, יום

הרי העלאת על •מודיעים
 הדו- החיסכון תוכניות על בית

 נמשכת + + * 7.5ל-* שנתיות
 באוניברסיטות המרצים שביתת
* +  5.5 בפברואר גבה האוצר *

* שקל מיליארד *  ועדת־ה- *
המפ המימון את אישרה כספים

610 חבר־כנסת כל על : לגתי
* לשק אלף * ב נערך שוד *
 השלל: בלונדון; לאומי בנק

 הסטודנטים ■¥■¥■¥ ליש״ט 8214
הלימוד. שכר החזר תובעים

 הדלק מחיר — 5.3 חמישי, יום
* 7ב-* הועלה *  בנק נגיד *
 מיליארד 2 לקצץ תובע ישראל

 ׳■¥■¥■* בתקציב נוספים שקל
 מוקדמת בקריאה אישרה הכנסת
+ מס-עיזבון ביטול + ¥ האוצר ■

נפט

יורד הביקוש של יכו*

 בארץ היום קודחים הכל נסך
 _ מים לא מקומות. ךבעה

 בחלץ, הנפט שפרץ מאז .1
 השחור הנוזל נמצא לא ,195'

 המדי־ קום מאז בארץ. ניויות
 קידוחים 200כ־ בארץ נעשו

 למיניהם מומחים הצלחה. ז
 כמדינת- מבטיח שבשטח [נים,
 קידוחים 2000 דרושים ̂אל,

 נפט. שאין בוודאות לקבוע
 90* של איפוא, הוא, יכוי

שהגי- מה גם זה נפט. ניאת

עולה הסחיר
 מחירה את להעלות אפשר איך

 מקטינים כאשר נפט, חבית של
 זו ז ההיצע ואת התפוקה את

 ששה דנו שבה השאלה היתה
ני כוויית, (מסעודיה, שרי״נפט

וונצו אינדונסיה אלג׳יריה, גריה,
 לקראת אופ״ק, אירגון של אלה)
 האיר־ של שרי־הנפט ועידת כינוס

השנה. מאי בשלהי גון,
בתפו אופ״ק מדינות של חלקן

 בשנים ירד העולמית הנפט קת
התפוקה הקטנת בשל האחרונות,

 חלו- הם אך אומרים. !וגים
וב לקדוח היכן בדעותיהם ז

עומק. ה
 קידוחי״ה- לעזרת גוייסו נתה

 לסייע האמורים לוויינים י
 ישראל. של נפט״ ״מפת ננת

 ובמקו- הקידוחים, שירבו \
 למ• הסיכוי יגדל הנכונים, נ

 החגיגה תהיה ואז נפט,
(ה.

 ה- בתורת בנפט, שמאמין וי
 ישים ישראל, ובנצח וייס
 יימצא הנפט. במניות נה״
 לגדול עשויה השקעתך —

 מה — יימצא לא ;מאות
לבנה. ודת?

 בתפו• הגידול ובשל עצמן, שלהן
 שאינן המדינות של קת־הנפט

באירגון. חברות
 גרמה במחיר הגבוהה העלייה

 שמחירו הנפט, בצריכת לירידה
ה בשוק אפילו לאחרונה. מותן

 באמסטרדם, הנפט, של חופשי
עודפים. נוצרו ואף המחירים ירדו

 אופ״ק: שרי שמציעים הפתרון
 לכל מחייב אחיד מחיר לקבוע

לק ממנו, מסוכן אך ;החברות
 של נפט״ מחירי ״מדד בוע

 שיעורי פי על שייקבע אופ״ק,
ה המערב. במדינות האינפלציה

 העלאה לאופ״ק תאפשר הצעה
הנפט. מחירי של אוטומטית

312)

 תל- עיריית עם להסכם הגיע
מיליון 100 :המחיר ;אביב
* שקל * המניות בבורסה: *

 לעלות ממשיכות הבנקאיות
* *  ל- צ׳ארטר טיסת מחיר *

 דולר. 550 — ובחזרה ניו-יורק
 אך סוכם המורים עם ההסכם

נחתם. לא
 מיליון 1.3 — 6.3 שישי, יום

 אל- מנווטי אחד כל קיבל שקל
* פרישה כפיצויי על * *  המו- י

 היועץ עם להיפגש מסרבים רים
 זמיר, יצחק הפרופסור המישפטי,

 ;פרובלמטי״ ״סעיף להבהרת
מה תיסוג הממשלה אם נשבות
* המורים איימו הסכם, *  ג- *

* עצוב שבוע בורסה: * אד +
 נגיד עצמי רואה ״אני :גפני ניו

 נוספת.״ לקדנציה ישראל בנק
 מהיום, — 8.3 ראשון, יום

הע במוניות: חדשים תעריפים
 נוספת העלאה .12* של לאה

 אפריל בראשית צפויה
באוני הלימודים התחדשו היום

לבדי ועדה הוקמה ברסיטות;
 המרצים שכר שחיקת קת

והני הבריאות החינוך, שירותי
* משותקים בתל-אביב קיון * * 

 היועץ נציג עם נפגשים המורים
* המישפטי + הביט היצוא ¥

 מיליארד על עלה 1980ב- חוני
* דולר *  אישרה הממשלה *

במס־הכנסה. נוספות הקלות

ה מ

ס אומר■□ ה
עזרא (לרפואה) הפרופסור •

למעשה הן הבחירות :זוהר
ה בקופה השליטה על מילחמה
חו קופת עם (מה ציבורית.

ז) לים
(ב״ידיעות מנוסי דידי •

שווה שלא ח״כ :אחרונות״)
שק מיליון היום שווה פרוטה,

ן) הא (אינפלציה, ! לים
ארי- יורם שר-האוצר •

שר-האוצר כנראה, אני, דור:
או שמגנים בהיסטוריה, הראשון

(הו מחירים שהוריד משום תו
!)העלאה לצורך רדה

 שיני- העבודה מיפלגת יו״ר
 מאות שורף ארידור :פרס עון

 ל- נקי שולחן (מכין מיליונים.
ז) לוינסון

 בבור- עצוב שבוע היה השבוע
 המסחר את שאיפייו מה סה.
 ה״מעו- הבורסאי) (בסלנג הם

 מג- מיוחד לציון ראויים רבים״.
 להיטי היו אלה הבנקים. יות

 ברובם ירדו הצמודים השבוע.
 אטרקטי- להשקעה הפכו ובכך
 באמת מעניין שהיה מה בית.

התח- לבורסה: מחוץ התרחש
 של כספו על הבנקים בין רות

״הדו״שנתי״. החוסך
 ריבית 5* כולם נתנו תחילה

הבינלאו ״הבנק שקם עד צמודה.
וכ •7* נותן שהוא והודיע מי"
הבנ יתר כל הודיעו למחרת בי

 של ביקרו חפצים שהם קים
 דאגה, אל .7.5* ויתנו החוסך,
 להיפך, מפסידים. אינם הבנקים

 תפקיד אם יפה. מרוויחים הם
ב תזכה החודש, סוף עד כספך

 מרס, חודש מדד פי על הצמדה
מת גם הבנק באפריל. שיתפרסם

 על כספך, את לך להחזיר חייב
שנ אחרי תבקשו אם רווחיו,

 מדד (לפי 1983 מרס בסוף תיים,
 מרוויח הגרוע במיקרה פברואר).

 ולעיתים מדד, חודשי שני הבנק
עסקו. וזה יותר.

אל יש האם היא, השאלה
 של גדול סכום לסגירת טרנטיבה

 לשנתיים, הבנק במרתפי כסף
 קנו יש. 1 נאה בריבית אפילו

 את שאלו ז איזה איגרות״חוב,
 מן תיהנו ואז להשקעות. היועץ

 כספכם את למשוך האפשרות
 שווה הנזילות גם עת. בכל

!משהו
לסבקודנט׳ם לא

 להציע ימשיכו הבנקים *
 גם דו-שנתיות חיסכון תוכניות

תנ ובאותם במרס, 31ה־ אחרי
אים.
 אחר 4 בשעה במרס, 15ב־ +

המר הלישכה תפרסם הצהריים
 המדד את לסטטיסטיקה כזית

 לעלות צפוי הוא פברואר. לחודש
•5.5בכ־*

תחזיות
 (בתחילת אג״ח שערי רמת *

 בהן שהמשקיע כזו, היא השבוע)
 ממליצים נאה. לרווח״הון צפוי

 הצמדה, 4* 2ו- 1 קבוצות על
 202 בקבוצה וחלק ;הכל לא

.204 ואפילו
 לצאת עומד הפועלים״ בנק *

 ״בנק משל (גדולה בהנפקת-ענק
 לבעלי זכויות של בדרך לאומי״)

תעשו! מה מניות.
״יר על מספרות שמועות +
!מאמין לא דן״.

עולה? זה כמה
— מע״מ ועם אגורות, 45 תעלה מביתך מקומית טלפון שיחת

 מהלובי אחת) מונה (פעימת טלפון שיחת תעלה כמה שקל. חצי
 והחשבון חמישה, פי כן, ז שלושה פי שניים, פי ז תל-אביבי מלון של

שקלים. 2.5 או סנט 30 המחיר: גלופה). (ראה בדולרים

״סיפזי״ ■ממלון הטלפון שיחת של הקפלה
שלושה פי שניים, פי

התו אחת את מספיר דפר ך*
 כפלא. לכאורה, הנראות פעות 1 ו

המ קיום של השנים 33 במשך
 פי ציבור־הבוחרים הוכפל דינה

היסו המיבנה אך ויותר. ארבעה
במ השתנה לא המימסד של די

 המהולל המהפך גם אומה.
 וגם הרבה, שינה לא 1977 של

חולפת. תופעה הוא זה שינוי
 תנועה יכולה איך טיבעי. וזה

 עקרונות בעלת חדשה, מדינית
 התחייה כגון — והשקפת־עולם

 ענקים עם להתמודד — של״י או
 כל על לירות אלף לגייס היכולים

עו לרשותם ואשר שלהן, לירד,
עסק רבבות של שכיר צבא מד

בהם? תלוייה שפרנסתם נים,
 , אזרחית התגייסות היתה
 קץ דשים שנועד למיכצע
 ד״ש. לה קראו זד. לשיטה

כפי דרכה את סיימה היא
 והתנוונות •טחיתות של צה

 אליה שכהשוואה מוסרית,
ש כטלית המפד״ל נראית

תכלת. פודה
 עלינו האם ? הסוף זהו האם

 בין הנוראה: הברירה עם להשלים
 ר ההולך זה, מימסד של המשכו
 הממוסדת, השחיתות בבוץ שוקע

דיק של החדשות המגמות ובין
 נגד המטיפה פאשיסטית, טטורה

 ה- הבחירות, הכנסת, המיפלגות,
1 כולו הדמוקרטי מימשל

 שלישית, דרן* אין האם
 הדמוקרטיה להחייאת דרך

ץ מכפנים הישראלית

!□ !■ י■

 ייחו- הוא הישראלי מצפ ך*
 דומים משברים אך די-במינו. 1 י

 .דמוקרטיים למישטרים היו כבר
בעולם.
 בולטות מנוגדות דוגמות שתי

:לעין
 שנולדה הגרמנית, הרפובליקה

ה ביגלל התמוטטה ויימאר, בעיר
 ואי-היכד מיפלגותיה של שחיתות

 לא היטלר ממשלותיה. של לת
 את קטף רק הוא אותה, הפיל
נור אסונות אחרי הרקוב. הפרי
 וזו חדשה, רפובליקה נולדה אים

מעמד. מחזיקה
 הרביעית, הצרפתית הרפובליקה

 ואי־היכו־ הריקבון גברו בה שגם
 מבפנים. היא אף התמוטטה לת,

 קמו הפאשיסטיים כוחות־השחור
 דה־גול אל פנתה לה בצר עליה.
 אשר החמישית, הרפובליקה וקמה
עימד,. כוחה
 וחסרונותיו מעלותיו כל על
חע אדם דה־גול שארל היה  מייו

 היה״ לא הוא גם אך מאוד.
 בצרפת^ קמו לולא ליוזז
 דמוקרטיים כוחות בר,

 איתן בסים שימשו
חדש.

הרפוכלי■ כי מאוד ייתכן
1 הראשונה הישראלית קה
ת7הו  ׳מפפנים. ומתמוטטת כ

 אנטי־דמוקרטיות קפוצות
הש עפר. מכל לה אורכות

יקו אם היא הגדולה אלה
 הר■ להקמת הכוחות כנו מו

 השניה הישראלית פוכדיקה
 שנע■ מכלי — מועד כעוד
 שד ימי-הכיניים את פור

חשוכה. קנאית רודנות
 טבוע שלה הגרעין השאלה. זוהי

גוטליב. ישראל של בעדותו
 ״ ישראל, את שאוהכ מי

 זו למדינה כי שמאמין ומי
 תהיה לא אם וקיום טעם אין

 על להשיט חיים דמוקרטית,
כמעשים. כך

2271 הזח העולם


