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אחד במט׳״חבמשק השבוע

אני היין אגורות 52 מונה: פעימת פ ט ־ הי הו ל
 ש״אנו הננק נוסד שנה 60 לפני השבוע — 16.3 שני/ יום

מהבו בעיצומים׳ שוב נוקטים המורים + •4-■4 איונו״ גדלים
החד לתובניות־החיסכון זרמו שקל מיליארד 4.5 -44*- קר

 19.3״/״ — מאפריל החל לשכירים, תוספת־היוקר 4-4 4■ שות
4 4 4 שקל 174 במס-הכנסה זיכוי נקודת של שוויה 4 4 4 

, הדביטורית הריבית הוריד המזרחי״ ״בנק } ״ / , - אחו 95ל־ 98מ- ב
4 60/ס — שנתי בחישוב האפקטיבית ההורדה ; זים 4  גרעין 4

4 דולר מיליון 65 — 80/81 לשנת ״אל-על״ 4  הנשק ייצוא 4
4* דולאר מיליארד 1.3 — 1980ב״ ישראל של  :בבורסה 4

שערים. עליות
4 המורים עיצומי נמשכים — 17.3 שלישי, יום 4 הגי 4

4 דולאר מיליון 480 — בעלייה בינואר-פברואר המסחרי רעון 4 4 
4 שקל מיליארד 9.5 — הכללית קופת־חולים תקציב 4  מחיר 4

4 (לאונקיה) דולר 507ל־ עלה הזהב החי (שר המר זבולון 4 4
 רק לאגודת-ישראל כספים להעביר תובע שר־הדתות) ומ״מ נוך

 תיסגר בבני-ברק מס-עיזבון לישכת 4*4 מישרד־הדתות דרך
בשפל. — במניות המחזור בבורסה: 4*4 החודש

הגדו הבנקים 100 בין לאומי״ ״בנק — 18.3 רביעי, יום
4 בעולם לים 4  מיליון 11 של חוב לפרוע מסרבת אוגנדה 4

המער מהגדה חולות בהמות וטרינר: 4*4 לסולל-בונה דולר
4 בישראל לנקניק הפכו בית  תעלה לפסח מצות חבילת 4 4
4 שקל 14 4 רשי תשלום) (תמורת ישאיל מישרד-התיקשורת 4

לעיר ילווה האוצר 4*4 סרטי-מחשב שעל הטלפון מינויי מות
4 4 שקל מיליון 110 חיפה יית  קטן; מחזור שוב בבורסה: 4

הבנקים. במניות קלות עליות
 גדל לאומי״ ״בנק של הנקי הרווח — 19.3 חמישי, יום

 140 המאזן: שקל; מיליון 525ל- והגיע 1980ב־ שלושה פי
4 שקל מיליארד 4  שלה הנפט מאספקת 40ס/״ רוכשת ישראל 4

4 החופשי בשוק  ״בנק בבל״ל, הדביטורית הריבית סופית: .4.4.
 1.4מה״ החל אחוזים בשלושה תורד ו״דיסקונט״ הפועלים״

4 4 4 עלה הזהב שער ירד, הדולר שער 4 4  חברת״הנפט 4
נפט. קידוחי למימון בבורסה גם הון תגייס (חנ״ה) הלאומית
 התיקשורת: בתעריפי עלייה מהיום, — 20.3 שישי, יום

 שינוי ללא גלויה ׳אג׳ 70 הגיל מיכתב אג׳ 52 — מונה פעימת
4 אג׳ 50 —  בתחזית אופטימית ״אל־על״ השבוע: כותרת + 4

4* דולר) מיליון 65( גרעונח  8.99 השבוע: בסוף הדולר שער 4
4 שקל 4  פי שקל; מיליון 159 — תעשיות״ ״כלל רווחי 4

4 1979ב- מאשר שלושה 4  ל- ראשון ביום חוזרים המורים 4
עיצומים.
 מיש־ ;מושבתים הפרטיים הגנים כל — 22.3 ראשון, יום

הגנ טוענות — בורר של פסק-דין אחר ממלא אינו רד״החינוך
4* נות  ישביתו המורים העיצומים; נמשכים בבתי״חספר 4

 שובתים, בחברת־החשמל גם 4*4 ממחר — כליל הלימודים
4 וטכנאים מהנדסים 2000  הנסיעה תעריפי עולים מהיום 4 4

 באוטובוס ן שקל 1.7 — עירוני בקו נסיעה :הציבורית בתחבורה
 תעריפי ;שקל 20 במונית שקל, 18 — לירושלים מתל-אביב

* השתנו לא ברכבת הנסיעה  67ה״ במקום ניצבת ישראל 4*
4* העלומית הבנקאית האמינות ברשימת  פורים: מתיחת 4

4 תחזור הלירה יבוטל, השקל +  בבורסת דולר 541 הזהב: 4
ניו-יורק.

בבורסה

ש הימנון חד
 שיחקו בבורסה החבר׳ה משעמם• היה )22.3—16.3( השבוע

(כעשי שקל מיליון 40 של קטנים מחזורים : והתוצאה עצמם עם
 הרבה עם ימין ברגל נפתח השבוע השיא). בימי מההיקף רית

 הירידות תפסו מהרה עד אך מתונות׳ שערים ועליות אופטימיות
העליות. מקום את

 חייבות חן בכמויות; מוכרות הקרנות יורדים. הצמודים גם
השקעו המושכים ללקוחותיהן לשלם ממה שיהיה כדי למכור
 למכור, להן כדאי לא מניות — במצוקה הקרנות ובכן, תיהם.

 צמודים, לקנות צריך זו, עובדה לנצל שיודע ומי מט״ח. לא גם
במניות. גם להשקעה נוחים המחירים זולים. עדיין שהם

 המבטיחה חדשה, תקציב שנת ;אפריל לראשית מחכים כולם
 הפסח וגם תוספת-יוקר. תשלום ובעיקר חדשות הזרמות אולי
 עד ן שברח מהכסף חלק למאורתו יחזור אולי, אולי, קרב.

 בבורסה, המסחר באולם שרים הציפיות, ותתממשנה שיחזור,
 אולי תיקוותנו, אבדה לא ״עוד :חדש הימנון המסחר, בתום
טוב.״ יותר יהיה מחר

 הקרב ערפל מערב״אירופה. במדינות ומתפשט הולך המיתון
 אך בעינן. התיקוות נמוג, לא עוד בארצות-הברית רגן רונלד של
נבי אומרים ויתחזק. ילך היפאני שהיין מתנבאים הכלכלנים כל
 20/0 על היום עומדת ביפאן האבטלה :המיקצועיים הכסף אי

 למרות ביפאן, האינפלציה באירופה. 7—10ס/״ לעומת בילבד,
 הגידול בילבד. 6.9,/״ 1980ב־ היתה בדלק, המוחלטת התלות
 היפאנית התעשיה של חוסנה ; 5.3,/״ — הלאומי בתוצר החזוי
 באיזו וכי אחרת. מדינה כל של זה על קנה-מידה, כל לפי עולה,
ז הייצוא על וקנסות הגבלות הממשלה מטילה מדינה

מוסכי□

יותר משלמים נחות, מתקנים
 מחירי וגם עולות, האחזקה הוצאות ז פחות מתקנים למה

 להזניח. שאפשר מה מזניחים כסף. אין פשוט והביטוח. הדלק
 — לתקן לא שאפשר ומה קיימים, לא כבר עשרת־אלפים טיפולי

מתקנים. לא
 כשהלכו או מזייף, כשהמנוע הקלץ׳, כשנגמר 1 באים מתי

בטיחו מבחינה גם — וחמור מאוחר באמת זה ואז הברקסים.
בהוצ לעמוד ללקוח וקשה כסף הרבה עולה גם זה אז תית.
 כל טירוף. ן החלפים מחירי דחויים. בצ׳קים משלם והוא אות

באו היום עומד אני הייבואן. של חדש מחירון שבועיים־שלושה
החש בחלפים. לא בכסף, — שנה לפני שעמדתי רמת״מלאי תה

 לחגוג. הפסקנו גבוהים. המחירים קטנה, לא הלקוחות של דנות
 הייבואן, על-ידי נקבע המחיר — שקל 157 עולה עבודה שעת
 בקביעת מתערב לא מישרד״התחבורה שלו. מוסך־מורשה שאני
והחלפים. העבודה מחיר

מוסך. בעל של מונולוג כאן עד
 היום עולים קטן ותיקון למוסך כניסה כל ממשיך: והוא

החל ועם סוכנו, שאגי הייבואן, עם לעבוד חייב אני שקל. 500
 אותו החלק. מניין מעניין לא הלקוח את לי. מספק שהוא פים

 מביאים כאלה, וכשהמחירים בחשבון. האחרונה השורה מעניינת
 50/״סב- זולים שהם תחליפיים, או מחודשים, או ישנים, חלפים

 למיס- סנדוויץ׳ להביא כמו זה תחליף! לי: ואומרים מהמקוריים׳
תס !התוצאה ויש. מציאות, מחפש הלקוח סודה. ולהזמין עדה
 שלושה. נשארו פועלים, 14 לי היו ?יהיה מה בכבישים. תכל

 מיכל עבור לשלם כסף לו שיהיה מי הבחירות, אחרי תשמע,
 אני המוסך את לסגור אפילו חינם. מכונית יקבל מלא, דלק

 ובשנה לשנה, שקל אלף 24 של ארנונה אשלם מהיכן יכול. לא
כמה. יודע מי הבאה,
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 היתר בין ממונה תיירות) מסחר, (תעשיה, התמ״ת מישרד

 ועל״ידו הבנק באמצעות ישראל״; ״בנק גם וכך הייצוא^ עידוד על
 ביצוע בעת למילוי שונים וטפסים ליצוא מוזל אשראי ניתנים

הייצוא.
 דרך שלהם מיטעני־היצוא את לשלוח נוהגים שונים יצואנים

ההג בדרך הדואר, של החדש כבנין המצוי לייצוא, דואר-חבילות
 המכס, של הדואר, של — טפסים ללא ייצוא אין בתל־אביב. נה

הטפ חודשים כמה מזה אזלו בדואר ישראל״. ״בנק של וכמובן,
 הדואר פקיד את שואלים !עושים מה ישראל״. ״בנק של סים

 טפסים. יש שם בתל־אביב. המסחר לישכת אל אותך מפנה והוא
משוכ שתרצה, טפסים כמה בשימחה לך ימציאו תשלום ותמורת

(ירוק). המתאים ובצבע על-ידם, פלים
 לישכת הפכה ולפיכך הטפסים תקציב אזל ישראל״ ל״בנק

בתשלום. לסוכן־טפסים לכשעצמה) (החיובית ביוזמתה המסחר
 להם מוצע חדשים, טפסים לספק ישראל״ ל״בנק לאפשר כדי

 מוכן ליפאן, היצוא את ולעודד להגביר כדי :במינו מיוחד מקור
 למתורגמן ליום דולר 50 של הוצאה לכסות התמ״ת מישרד

 ביפאן השוהה ליצואן ימים, שלושת במשך ליפאנית, מאנגלית
 לוותר מוכנים שהם חגיגית, לי הודיעו יצואנים שני עסקיו. לצורך

 דולר 100 — הוויתור על התמורה ואת אחד תירגום יום על
ישראל״. ״בנק של הטפסים לקרן לתרום — שקל) 450(כ-

מחצבות

צץ פו ד מ מאו
טוע חן, נעדרי הם בעתלית (חומרי-נפץ) ח״ן חרושת מיפעלי

 המחצבות חייבות החן, העדף למרות בארץ. המחצבות גזברי נים
 כיצרן המונופול, מייצר. שהוא חומרי-הנפץ את זה במיפעל לקנות

 את המחצבות על מקשה האזרחי, לשוק חומרי-נפץ של יחיד
 הקשים התשלום ותנאי הגבוהים המחירים בשל וזאת חייהן,
מלקוחותיו. תובע שהוא

 (בית פאלאס בבניין מעוגן חומרי-נפץ חרושת שבידי המונופול
המחי על נוסף המחירים. את מאשר גם הוא בירושלים. התמ״ת)

חומוזי-גלם או ח״ן, לייבא גורם לשום מאפשר אינו הוא רים
314—

 לשנותה, רוצה אינו שאיש היסטורית חזקה של עניין לייצורו.
 סוכן הפך ״להב״, לשעבר היבואן אפילו הענף. אנשי אומרים

ומפיץ.
 חומרי-הנפץ עבור הנגבה שהמחיר טוענים, המחצבות אנשי

מתאי התשלום ותנאי הטונה. שקל 7000 עד ;מאוד מפוצץ הוא
 החשבון כאשר לעיתים, מזומן. — האירופי לשוק אולי מים

למפרע. הועלה שהמחיר מתברר להגיע, מאחר
 50ב־ הוא המיפעל שגובה המחיר :אומרים המחצבות אנשי

 מנחל כזה. היה אילו מתחרה, דורש שהיה מהמחיר גבוה אחוז
 חומר־הגלם, עבור במזומן משלמים אנחנו אומר: ח״ן חרושת

 גדול מלאי מחזיקים אנחנו בייבוא. הכרוך וכל ההובלה עבור
להיום. מהיום לקוח, לכל מיידי שירות ונותנים גדולים במחסנים
ה אבל טוב, השיר)ות המחצבות, אנשי אומרים כן, אמנם

!מפוצץ מחיר

• במדינה
 )33 מעמוד (המשך

 על כתבת פרי, סמדר שילטון*.
 פירם־ ,ערביים לעניינים המישמר

בעיתונה. במלואו אותו מה
יו הדוקים מגעים שמקיים כמי

 אדם כל מאשר ישראלים עם תר
 את מנצור חיווה במצריים, אחר
 מ־ כמה בישראל. המצב על דעתו

 לשעשע רק לא עשויות הגדרותיו
 את גם אלא המצרי, הקורא את

 הישראלי. עמיתו
המצרי: העורך טוען

 כיצד מתפלא: אני לפעמים •
 החולים האישים שני כי ייתכן

 מתכוון ואני — ביותר החזקים הם
ברי אחרים, אנשים ודיין. לבגין

פעי ואינם כימעם וחזקים, אים
לים.
 אדם זהו הישראלי? מיהו #

 ואינו שאלות עשרות לך המציג
לתשובה. ממתין

 (הישראלים) כי שומע אתה !•
 בישראל שיקום לעצמם מאחלים

 המילחמות את שיפסיק חזק, אדם
ה בא אילו אך... הללו. הפנימיות

:אור מזכיר
ידע בגין

להת ממהרים היו הם הזה, אדם
 כאשר שייעלם. עד — נגדו אחד
 הם דבר, של בסופו נעלם, היד,
 היעלמו, את לבכות ממהרים היו
 על ביניהם מתווכחים היו ואף

 על להזיל שיש הדמעות כמות
שנה. מדי קיברו
מדוע הישראלי: את שאל !•
 וישיב פרס? עבור מצביע אתה
 ומדוע לבגין! שינאה מתוך לך:

 ייאוש מתוך בגין? בעד הצביע
 לגאולה קולך תיתן מדוע מרבץ!

הס את לגזרים קרעה אשר כהן,
 ייאוש מתוך קמנדדייוויד? כמי

!מאבנרי
 מצביע אינו הישראלי הבוחר י•
 ומעריך. מוקיר שהוא מישהו בעד
 השינאה ביגלל בעדו יצביע הוא

השני. המועמד כלפי רוחש שהוא
 את לי מזכירים הישראלים י•

 תמיד. רועד הדג המצרי. דג־הרעד
 ידיך כפות בין אותו תיקח כאשר

 הללו הרעידות אותך. יישך הוא
 חיים הם אלה למחלה. סימן אינן

עצמית. והגנה — וחיוניות
 לבסוף יחליט (הישראלי) •
 לי ביוני, 30ב־ קולו את יתן למי

 מו_0 היה ממשלת-ירשאל. ראשות
 יתחרט כבר ביולי 1ב־ כי ובטוח

כך. על

שת נאור פר
ים1והגדמ! בגין

 כתרגיל השתתך ב:ין
 כדי אחיזת־עיגייס של

 העובדה את לטשטש
לגרמגים ראיון שגתן

 לד פרשת נראית ראשון במבט
,עכור. אישי כסיכסוך ריא־נאור

)38 בעמוד (המשך

*

 להזכיר בא אוקטובר השם *
 השם יוס־הכיפוריס. מילחמת את

 בא בערבית) מאי, (חודש מאיו
 התגבר שבו המועד את להזכיר

 הפנימיים, יריביו על אל־סאדאת
אל־נאצר. עבד גמאל מות אחרי

2273 הזה העולם


