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בנקים

מרוויחים ה□ כמה
 לוקחים, שהם הריבית בי על

מפרס שהם לעיתונות ההודעות
הסני של ואדריבלות״הפנים מים
 !הרגה — היא התשובה פים,

 לא של-האוצר, של דעתו גם זו
 אז הרגה, ואם לשעבר״. ״המיועד

? גמה באמת
ה בוודאי הוא ישראל״ ״בנק
הנתונים ואומנם לענות, מוסמך

והחרי 132ל-״/״ המאושרת ריבית
 ל- הריאלית הריבית ,175ל-״/״ גה
*/,20•

 שנה בסוף ן 1980ב־ קרה מה
 ״המאושרת״ הריבית היתה זו
 והריבית )24״/״ (ריאלית 198״/״

 ריבית שפירושה !, 258״/״ החריגה
 הריבית זוהי .49״/״ של ריאלית

או מה בעולם. הגבוהה הריאלית

 עסק, ככל בנקים, כי !למה כך כל
ל מצליחים, רוב פי ועל רוצים,

 ב־ :דוגמות כמה חנה הרוויח.
ב .$,75/״0 הריבית היתה שווייץ

ב ,11״/״$. בגרמניה ,7.5״/״ יפאן
ב ,15״/״ באנגליה ,12.25״/״ צרפת
 בארצות-הברית ,18.25״/״ קנדה

 ננכה אם .21״/״ ובאיטליה 18.5״/״
האינפל את אלה ריבית משיעורי

ריא ריבית נמצא המקומית, ציה
 הריבית .3-8״/״ סביב הנערה לית

 ב- חופשי אשראי על הריאלית
.22״/״ היא בישראל מט״ח

בחקלאות

 1978למשל,ב- מרחיבי-דעת• שלו
אשר על הבנקאית הריבית היתה

 חוזר חשבון — (חח״ד חח״ד אי
ו אחוז, 50כ״ מאושר דביטורי)
 .64כ־״/״ חריג אשראי על הריבית

האינפל את אלה משני ננכה אם
 שנעה ריאלית ריבית נקבל ציה,
ה־ הגיעה 1979ב״ .2-16״/״ בין

(ויתשת
מאוחדת כלכלית

 יו״ר הוא הימלפרב שבתאי
ה החברה של המנהלים מועצת

 בבעלות לפירסומים, מאוחדת
מוצי החברה ההיסטורית. מפא״י

יו עיתונים שמונה לאור אה
 הונגרית, רומנית, באידיש, : מיים

עי ושני רוסית, פולנית, גרמנית,
 ו״יום- ״שער״ כלכליים, תונים
חב הוא ״שער״ של המו״ל יום״.

 את גם המוציאה ״חדשער", רת
 לצורך הרווחי, הגרמני, העיתון

 ״יום- של המו״ל הפסדים. קיזוז
המוצי ״מבטע״, חברת הוא יום״

 ההונגרי, העיתון את גם לאור אה
הפסדים. קיזוז לצורך הרווחי,
 ״יום״ עורך הוא פביאן נחמן

ב הימלפרב. על־ידי שפוטר יום״
 ופקיד ״הארץ״ כתב היה עבר

לאומי״. ׳ ב״בנק בכיר
ש ״שער״ עורך הוא כנען יוסף

 שבר לקבל ממשיך מתפקידו. סולק
לפט מאפשר שאינו חוזה על-פי

ו ב״דבר״ כלכלי עורך היה רו.
 דור״ עמי בגרמניה. בלבלי נספח

 היה מנוסה. עיתונאי הוא און
 בכללם שונים/ בעיתונים כתב

 לעורך מונה אחרונות״. ״ידיעות
 מלאה. במשרה העיתונים שני

בלבלי. רקע חסר
ב עובדים וכתבים עורכי״לילה

 אלה ובעיתונים היומית עיתונות
משרה. ובחצי משרה ברבע

ההוצ את להקטין כדי ובכן,
ב גאוני רעיון הימלפרב הגה אות

עורך למנות :העיתונות תחום
 הכלכליים העיתונים לשני אחד

 כנען, ליוסף פנה הוא חברתו. של
רעיו־ את לו והציע ״שער״, עורך

או לא הוא !ישראל״ ״בנק מר
ה נפח את להגדיל לא כדי מר,

 כדי :אחרות במילים או, אשראי.
 יהיה ולא האשראי יגדל שלא
ישר ״בנק כלכלני ללוות. כדאי
 הראשון שבריבעון אומרים אל"
 אין מארס)—(ינואר השנה של

 קטנה. ירידה אפילו ואולי עליה,
 מפסידים לא הם
 פריים׳) (,בנק הבנקאית הריבית

 לא זה חודש של הראשון בשבוע
ו בחו״ל, לבנקים הפסדים גרמה

במשק השבוע

פברואר מדד
 ניסה יבואן — 9.3 שני, יום •

 שקל מיליון 40ב- קפה להבריח
4 4 עי עובדי שביתת נמשכת 4

4 תל-אביב ריית  בני- עיריית 4 4
 100/״סב־ המיסים העלתה ברק

4 4  נגיד את הזמין לא מי 4
 י הממשלה לישיבת ישראל״ ״בנק

4 4 ל מהבנקים תובע ארידור 4
4 הריבית שיעורי הוריד ב 4 4
הבנ ן הירידות נמשכות : בורסה

לבלום. הפסיקו קים
חודשו — 10.3 שלישי, יום •

 שאי- בטענה סירב, משזה נו.
 בעת עיתונים שני לערוך אפשר
 הימלפרב לו אמר אחת, ובעונה

 אחד ״בעיתון :מזה קל שאין
 תכתוב השני ובעיתון בעד, תכתוב

נגד.״
בסירובו. עמד כנען אך

 יוותר. בהימלפרב איש לא אבל
 ״יום- עורך פביאן, את פיטר הוא

 סילק מוקדמת, הודעה ללא יום״,
 ומינה ״שער", עורך כנען, את

 לשני משותף אחד, עורך תחתם
העיתונים.

ו בנקים בעיקר — המינויים
הופ — אחרים פיננסיים מוסדות

 שני בין שמבדיל שמה לגלות תעו
הידי בלבד. שמם הוא העיתונים

 דומות, וב״יום־יום ב״שער״ עות
 דומה, העימוד גם זהות. ואפילו

זהה. אף ובחלקו

עץ אינו פרח
 עץ, על מטפסים ילדים כשכמה
 נמצאים ילדים במה :התוצאה

 מוסדות כמה באשר העץ. על
 הפרח-לייצוא גיבעול על מתיישבים

ש מה וזה מתמוטט. הפרח —
קורה.

ה וכאשר מגדל, הפרחים מגדל
 אורז הוא לפירקם, מגיעים פרחים
 גדול״ ״קרטון של ביחידות אותם

 משאית- בקרטון). פרח 2000(כ־
 אל הקרטונים את מעבירה קירור

(מ ממשטחים שם בית-האריזה,
 מוכנים והם אותם מישטח) לשון

 ממנו ״אגרקסקו״, מסוף לקראת
 כמה עברו למטוס. מועברים הם

הסגו והקרטונים נוספות שעות
 — הפרחים לבורסת מגיעים רים

 באל- מיכרז) (מלשון למיכרזה
 שם אמסטרדם. ליד הולנד, טמיר,

 מיכר- באמצעות הפרחים נמכרים
 על מורה המיכרזים ו״שעון" זים,

 זה שהיה נניח שהושג. המחיר
 מחיר השיג והקרטון טוב, יום
 שקל 36.5( הולני גולדן 1000 של

 לפרח. גולדן כחצי או לגולדן),
 ה־ ממחיר נוטלת הולנד ממשלת
הפר בורסת מכס. 15״/״ ״שעון״

 כדמי- 10/0 ועוד 8״/״ נוטלת חים
ה ההובלה .10/״ס סך-הבל טיפול,

 200 עולה הקרטון של אווירית
 חשבון ).20״/״ זה (במיקרח גולדן
גולדן. 550 חוזרים ארצה :מהיר

נוט — גולדן 550ה־ — מאלה
 שהם ,15״/״ הפרחים מועצת לת

 ל- מיועד זה סכום גולדן. 82.5
 מגדלי״הפר- לאיגוד ״אגרקסקו״,

 בתי־הארי- עצמה. ולמועצה חים
 וחומרי״הארי- אליהם ההובלה זה,
 עכשיו גולדן. 30ב״ מסתכמים זה

הגי ארצה :לשקלים הכל נתרגם
ה נטלה מאלה שקל. 2000 עו

 ובית־ )15(״/״ שקל 300 מועצה
 סך־הכל שקל, 100 עוד האריזה

 ל- שקל 1600 נשארו שקל. 400
 ב- ן המגדל קיבל מה פרח. 2000

הוצאות הן מה לפרח. שקל 0.8

4* המורים עיצומי  ה- מפוני 4
 רווחי- ממס פטורים יהיו פיתחה

4 הון 4  להגדיל מבקש האוצר 4
4 לישיבות ההקצבות 4  בוטלו 4

 טלפון בעלי אלף 35ל״ הנחות
 ב־ הועלו החשמל תעריפי •4 ■4 •4■

4 אחוז 8.6  עד שכיר הכנסת 4 4
 מהגשת פטורה שקל אלף 170

4 למס״הכנסה דו״ח 4  עליה 4
 בבריטניה ״רולס״רויס״ במכירת
4 4 במניות! עליות בבורסה: 4

 נמשכים — 11.3 רביעי, יום #
4 הטורים עיצומי 4 ה זכויות 4

 יבוטלו — ליורדינדחוזרים יתר
4 4  תל־אביב עיריית עובדי 4
4 לעבודה חוזרים 4  ית־ המים 4

4 11.7ב-״/״ ייקרו 4 ה אגרת 4
ב שקל 480 (סופית) טלוויזיה

4 תשלומים שלושה 4  מיקד״ 4
 14000״/״ עד יוגדלו המס מות

4 4 הבינ ״הבנק של הרווח 4
 (הריאלי) 60ב״״/״ גדל לאומי״

4  יושקעו דולר מיליון 144 4 4
בארץ. בחיפושי-נפט

 12 — 12.3 חמישי, יום <•
 בבתי״החולים המינהל עובדי אלף

4 עיצומים מקיימים 4  מהיום 4
 בקרנות הריבית בשערי שינויים
4 הייצוא 4  יפורק לא הפחם 4

4 חיפה בנמל 4  לשתייה החלב 4
4* ב״״/״$ הוזל שי מהיום 4

3 8

הבורסה

 זומציאות?
טובות במניות

 האחרון בשבוע שאיפיין מה
ההיק בעיקר היו הבורסה, את
 העליות, ;במסחר הקטנים פים

ה ו״השתלטות ברובן, המתונות
הבור על האמיתיים מקצוענים"

סה.
 הבריחה היקף מתברר עתה רק

 משקיעים־של- כאשר הבורסה, מן
 מחיר בבל ניירות־ערך זרקו שבת
 שעדיין לבך וגרמו מחיר, וללא
הי מחפשים אם למצוא, אפשר

 :מרתקות ברמות ניירות״ערך טב,
הנסח אג״ח, את לדוגמה, קחו,
נסח הם שווייציים. בפרנקים רות

 של נטו בתשואה שבוע לפני רו
 על הריבית בעוד /10מ־״/״ למעלה
נטו. 5ל־״/״ הגיעה שווייצי פת״ם

טו במניות המציאות! והיכן
 מניות !טובות מניות מהן בות.
 מראה שלהן שהמאזן חברות של

 חברות של ומניות ריאלי רווח
ב הוא מעסקיהן נכבד שחלק
ייצוא.

 וסנ^רנס׳ם יא
ד ב גל

 על עומדת חדשות ״גליל״ •
 החברה השבוע). (בתחילת 330

 — מניותיה את במאי 2ב־ תרכוש
ה נקודות. 360 של מובטח בשער
.9״/״ רווח
נקו 323 על עומדת ״דנות״ •
 הסיכוי מצויין, פי.בי, מאזן דות.

גדול. — לעליה
 פועלים ש.ה. מבריק. תרגיל •

 שינוי בלי ימים כמה עמדו 8ו־ 6
ש מי נקודות. 810ו־ 1180 על

חיים. עשה זו עובדה לנצל ידע
בבית, שיעורים שעושה מי •

ב המיסחר באולם רווחיו על בא
רוטשילד). של (אחיינו בורסה

 שקל. 0.5—0.6ב־ !לפרח הייצור
 בהולנד לצרכן הפרח נמכר בבמה

 בגולדן ניחשתם, !בגרמניה או
שקל. 3.6ב״ או אחד

המת כשהמחיר קורה מה אך
 700 לדוגמה, הוא, במיברז קבל

לעי קורה וזה לקרטון, גולדן
 קיימות, ההוצאות קרובות! תים

 זה במיקרה מועטות. ההכנסות
ל בילבד שקל 0.3 המגדל יקבל
פרח.

 בתוכניות הריבית בשיעורי נויים
4 4 החיסכון  מונע האוצר 4

4 ויין בירה התייקרות פי 4 4
4 למדד יוצמדו פיטוריו צויי 4 4 

נוספות. עליות :בבורסה
 נחנכה — 13.3 שישי, יום •

 40 בת חדשה טלפונים מירכזת
4 קווים אלף 4  ״בנק ריווחי 4

4 153ב-״/״ גדלו כללי״ 4 תע 4
 25ב-״/״ יעלו ביטוח־רכב ריפי

4 4  למכור מציעה הממשלה 4
 מיליארד 3ב״ לציבור לבניה קרקע
 הקפיאה הממשלה 4*4 שקל

באופ ״אופ-אר״ מיפעל רכישת
4 קים 4  לטיב- ביניים סיכום 4

 60 מכוניות, 8000 :ארידור צע
טלוויזיות. אלף
מדד — 15.3 ראשון, יום •

 עליה — היום שפור,ישם פברואר
 על נמרץ (בדיוק אחוזים; 5.5ב-
 זה במדור שהופיעה התחזית פי

4 שבוע) לפני 4  שוב בבורסה: 4
4 שערים עליות 4  הממשלה 4

 עם ההסכם על לחתום החליטה
 מוקדמת בדיקה :התנאי הטורים.

ה מיסגרות פורץ אינו אם —
מחר נשבות :המורים ; שכר
4  מ״מיועד״ חופך לווינסון 4 4

 מנב״ל בלומנטל, נפתלי ל״לשעבר״;
ל ריאלי למיועד הופך ״בור״,
שר-האוצר. כהונת

. במדינה
ת צו תפו

■הח־׳ם סחווו
̂ הדישכה■ גתוגי על־פי

יש המרכזיוג־לסטטיסטיקה
כמיספר מתמדת עלייה
.1^45 מאז בעולם היהודיס

מיספרם המציאות, על־פי
 כהתמדה יורד כעולם

•1. ״
 אליהוא היהודי־אמריקאי החוקר

׳ ,1977 באוקטובר פירסם ברגמן  נ
 המדעי כתב־העת

 שנשא במאמר, מדהימה. תחזית
 היהר באוכלוסיה הסחף השם את

 ברגמן: קבע ךית־אמריקאית,
ב ארצות־הברית תחוג ״כאשר

 השלוש־מאות יובל את 2076 שנת
 ארצות־הברית, יהודי ימנו לקיומה,

 נפש, 944,מ־ססס יותר לא הסתם, מן
 . מיס־ שיתמעט הוא הנמנע מן ולא
 נפש״. 10,420 כדי פרם

גם אך פסימית. תחזית שזו יתכן

כן־גוריון מנהיג
בגולה ציוני אין

מנב ביותר האופטימיות התחזיות
ה בעשורים כבר כי בוודאות אות

יק הבאה המאה של ראשונים
 בצורה בעולם היהודים מיספר טן

דראסטית.
ב היהודים מיספר על לתחזיות

 מבחינתה עצומה חשיבות יש עולם
 הראשונים ימיה מאז ישראל. של
 *ע של מסויים סוג נבנה המדינה של

וה ישראל בין דו־סיטריים יחסים
היהו במיוחד לה, מחוצה יהודים

 ההגירה סיום עם מיד במערב. דים
 מצפון־אפרי- ההמונית״) (״העליה

 סיימה, ומזרח־אירופה, עיראק קה,
בא תפקידה את הציונות למעשה,

מב ביותר החשובים התחומים חד
 לישראל. יהודים הבאת — חינתה
 של נסיגתו לכך: הרישמי הביטוי

בו״גור- דויד דאז, ראש־הממשלה
 בלגיטימיות להכיר מאי־נכונתו יון,
 זה היה בגולה״. ציוני ״היות של
ה בשיא גולדמן, נחום הד״ר זה

 לשעבר, העולמי היהודי קונגרס
 שהיהודים בן־גוריון את ששיכנע
למ להביא יכולים מושבם בארצות

 במקו- רבה תועלת הצעירה דינה
 מדי- ועל — חיים הם שבהם מות

הב ״המיקלט להיות נת״ישראל
בעו היהודים יוכלו שאליו טוח״

 ׳* כו- זו תורה צרה. בעת להגיע לם
יהו בתפוצות יש כאשר יפה חה

רבים. דים
)43 בעמוד (המשך

ה העולם 2272 הז


