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בני להבחין התחלתי משנה יותר לפני

 שלום מעסקני כמה בעיני מסויים צוץ
 אני הזה. הניצוץ את מכיר אני עכשיו.

מרמז. הוא מה על יודע לצע — כלל הופתעתי לא לכן ^
י ר  שולמית הודיעה כאשר — י

 כי ובחצוצרות בתופים אלוני
 עכשיו״ שלום ראשי של ״קבוצה
 כמקומות וזכו לתנועתה הצטרפו

 שלה רשימת־המועמדים כראש
לכנסת.

מרוגז. אני אך מופתע, יני
 הזכות אדם לכל בבירור: ייאמר^נא

 שום שהיא. מיפלגה לכל להצטרף המלאה
 לרק״ח להצטרף לאיש מפריע אינו דבר

 איש־ אם למפ״ם. או לתחייה לשל״י, או
ב שהצביעה לר״ץ, להצטרף רוצה שלום

ד המכרעת הצבעה ע  של חוקי-ירושלים ב
זכותו. זוהי כהן, גאולה
 התמסרות — מניעיו הם מה חשוב ולא

 אינטרס או אמונה כסא, בקשת או לרעיון
שמצ מי של בציציות בודקים אין אישי.

אחרת. או זו למיפלגה טרף
 שניים־שלו־ של במעשה המרגיז הדבר

שהד עכשיו שלום מזכירות מחברי שה

ס/נשק השבוע

עכשיו״ ״שלום מפגינות
רצח

 של לרשימת־המועמדים הצטרפות על דיעו
. הוא ר״צ, ת ו י ת נ ג פ ה ב

לר כדי בהם השתמשה אלוני הגברת
 מם־ אלפים מאת על עכשיו, שלום כי מוז

אליה. הצטרפה ואוהדיה, גיניה
כרשי כמקומות זכו הם למעשה

ת שלה, מה ר ו מ  שנתנו הזכות ת
 של זה לתרגיל כהם .׳להשתמש לה

פוליטית. אחיזת־עיניים
דקויות. על אמונה אינה אלוני שולמית

בצו זאת עושה היא משהו, עושה כשהיא
״עכ המילה את הוסיפה לכן בוטה. רה

 ״רצ עתה ונקראת תנועתה, לסמל שיו״
 שמונה במשך שנעדר השלום, עכשיו״.

 אליו צורף תנועתה, משם סוערות שנים
האז ״זכויות המילים ליד מופגן, באופן
 תוך ובחו״ל בארץ כסף אוספת היא רח״.

ל ופונה עכשיו, שלום במוניטין שימוש )
 לשלום כסף בעבר שתרמו הטובים אנשים '

השלום. את לקדם כדי עכשיו,
 זהו כחירות, של כגימיק

כ לפקפק אפשר מוצלח. מעשה
שכאלה, שכטכסיסיט הטוב טעם

 וריח, טעם על להתווכח אין אך
 כך משום כחירות. ערכ בייחוד

אלוני. על להתרגז טעם גם אין
מ האנשים על להתרגז טעם יש אך
 כך ועל זה. גימיק שאיפשרו עכשיו שלום

ר ש פ להתווכח. א
 מרגיש אני כמדומה. מרגיש אני
משהו. לי שגנכו

תרו תרמתי האחרים מאה־אלף עם יחד
 לה נתתי זו. לתנועה כלשהי קטנה מה

 חולצתה את לבשתי מנפשי. מליבי, חלק
 שדנה הכנסת בישיבת גם ופעם בהפגנות,
 פירסום ומרץ, כסף לה תרמתי בעניינם.
ובארצות־ערב. בעולם ומוניטין

 וגונבים שכאים, מי כאים והנה
 ממני כמשמעו. פשוטו זה, את

 אישי קידום לשם וממאה־אלן?. .
וגס. פשוט יי

 שבכך מרגיז יותר עוד אך מרגיז. זה
התנועה. עתיד על הגרזן את הניפו הם

אותה. הרגו הם

ם י ר ס כ ו ו מ ע י ס  ה

ם י ע י ב צ י מ פ ל ק ל
 16.9ב״ החולפת השנה בסוף הסתכמו במט״ח ישראל חובות — 6.4 שני, יום
+ דולאר מיליארד *  גבייה של שיא שקל, מיליארד 4.9 באפריל: המיסים גביית +

* שנה שלפני מהמחיר נמוך העולמי בשוק הסוכר מחיר * + + אחד בחודש * *  י
 לרכב בטיחותיים חלפים במחירי 15״/״ של הוזלה על מישרד״התחבורה הודיע שוב

+ * שכר הכספיים הדו״חות בכל האינפלציה השפעת תיכלל 1.4מה״ *
* שקל 2268 הוא באפריל 1מה״ המינימום *  ב״חברת המיקצועיים העובדים *
* סדירה לעבודה היום חזרו החשמל״ +  מתונות; שערים עליות בבורסה: ¥
שקל. מיליון 150 המחזור
 תקציב ;ההסתדרות לוועידת הבחירות נערכות היום — 7.4 שלישי, יום

מיליארד 48 ניגבו החולפת התקציב בשנת שקל מיליון 18 הבחירות:
 באמצעות בנקאיות פעולות — טלבנק ■* + •¥• 10ס״/ של ריאלית עליה ;כמיסים שקל

* וב״בינלאומי״ ב״דיסקונט״ הונהגו הטלפון *  2.7 של בשווי וכסף זהב מטילי +
 בעליות מלווה מימושים של גל :בבורסה * * * בתל־אביב נשדדו שקל מיליון

שערים.
* ומחברות נורות גפרורים, מחירי הועלו — 8.4 רביעי, יום *  ״בנק *
כותרת השער לביטוח תקציבי מימון יבטיח שהאוצר תובע ישראל״

1981 מרס לחודש המדד לקלפי״ מצביעים הסיעו ״מובטלים ב,,מעריב״:
* !בארצות־הברית — 1.3 7ב־־ עלה *  כפרים בהקמת תסייע הקיבוצית התנועה *

בצמודים. מתונות ירידות במניות, עליות :בבורסה * * * במצריים
 המערך: של המוביל הצוות את מציג פרס שימעון — 9.4 חמישי, יום
 ;סגנו ״כור", מנכ״ל בלומנטל, נפתלי לשר־האוצר, מיועד בן־שחר חיים הפרופי

+ התמ״ת לשר מיועד יעקובי גד ח״כ *  ב״אי.די.בי ואישיים אירגוניים שינויים *
* לחוד ובנקאות לחוד השקעות ו״דיסקונט״;  הקלות נותן ישראל״ ״בנק * *

 מיליון 700 השנה תשלם ישראל •+ * * השקעה ציוד לייבוא משלים במימון
* האמריקאי הסיוע חשבון על ריבית דולר ¥  למעלה 80/81ב״ האשלג ייצוא ¥•

* טון ממיליון *  מיליון 977 היה 1980ב־ לארצות־הברית הישראלי הייצוא +
הענפים. בכל שערים עליות בבורסה: * + ¥ 1979 לעומת 30״/״ של גידול דולר;

 14070־3 השנה התייקר ליל־הסדר לסעודת המזונות סל — 10.4 שישי, יום
 : הזהב * * * בשווייץ — 0.87,־ב־ גדלה 81 במרס האניפלציה *׳¥■* (ריאלית)

אוניית- באמצעות הפתוח, בים יפורק בחדרה לתחנת־הכוח הפחם דולר 512
מיליון 21ב״ יסובסד חמאה עודפי טון 1800 של ייצוא לדוברות מנופים

לעיר אבן־הפינה נורתה שני ביום הדואר בסניפי שביתה צפויה * + שקל
בגליל. הוורדים
אשדוד דלק כולל מוצרים, יתייקרו החג אחרי — 12.4 ראשון, יום

* לתחומה שמחוץ למוסדות שקל אלף 500 תעביר *  מס״הכנסה״ ״קומנדו *
* שבועיים של עיצומים אחרי לפעילות חזר *  רואה־החשבון של מבריק תרגיל +
 הבנקים רווחיות * + * במס שקלים מיליוני ללקוחו חסך פלומין, יחזקאל ח״כ

 המניות בשערי חדות עליות בבורסה: + + מהאינפלציה גבוהה היתה 1980ב״
הכל. למרות שמח, חג

קים1□

1מ
 ביצועים למדוד אפשרויות מיני כל יש

 אג״ח. או מניות של הצלחות) (בעיקר
 לפרקי הנתונים מתייחסים כלל בדרך

ה כאלה יש אך וקבועים. קצובים זמן
 מניה נוטלים בהומור, לעניין מתייחסים

 שבמחצית ומוכיחים ביקרה, שחפצים
 1981 מרס של השני השבוע של הראשונה

שהי אלא מדהימה. הצלחה היתה היא
לחלוטין. משמעות חסר הוא זה שג

והתייחסו זמן פרקי יש אלה לעומת
לוק אם להיזכח. ראויים שבהחלט יות
 כספים שנת או (קלנדרית) לוח שנת חים

 הדברים. פני שונים מרס),—(אפריל
 שהגיעו ״פיא", קרנות ארבע :למשל

 בשנת הגבוהה התשואה לקו ראשונות
 התשואה .1980 באפריל שהחלה הכספים

.1367־כ־ היתוז בחן הנומינלית

ה כל ל כ

״אם״ פעמיים
אוניבר נשיא בן־שחר, חיים הפרופ׳

 שר- לכהונת המיועד תל-אביב, סיטת
ל בראיון אמר המערך, מטעם האוצר

צמי אין :הבאים הדברים את טלוויזיה
 גדלו. ההוצאות לאינפלציה. נקלענו חה.

 לבצע. כוח צריך בתקציב. לקצץ צריך
האינפלציה. את לרסן צריך

לתת צריך סובסידיות :אמר ועוד
הנכון. במינון

לש שרי״אוצר בעיקר שרים־לשעבר,
הדברים. אותם את השמיעו כבר עבר,

 — ״אם" פעמיים הוא שנותר ומה
 כוח די לו יהיה ואם שר-אוצר יהיה אם
חללו. הדברים כל את לבצע כדי

ה יחסי ד עבו

ת? מי שוב
 הוא ששובת שמי נדמה, רוב פי על
 אך הירוד. השכר בעל המקופח, לבטח

 אומרת והסטטיסטיקה מטעה, הדמיון
 את מחלקת היא אומרת! מהי אחרת.

ומוד ענפים לתשעה השכירים העובדים
 ברוטו התשלומים סך ״ממוצע את דת

ה חשובה לא שכיר״. למשרת בחודש
 שכירים :הוא והנה הכסף. חשוב הגדרה,

ב ״השתכרו״ ודייג בחקלאות העובדים
 שקל; 2534 1980ב־ אחד בחודש ממוצע
 ;שקל 2621 אישיים בשרותים עובדים
 3338 ובשרותי-הארחה במסחר עובדים
עוב שקל; 3525 בבינוי עובדים שקל;

 ;שקל 3827 ציבוריים בשירותים דים
שקל. 4045 בתעשיה עובדים

 כל של החודשי ה״שכר״ של הממוצע
שקל• 4077 היה השכירים

ב ולקחוא להמשיך יש !קורה ומה
ועס פיננסיים בשירותים עובדים : טבלה
 ותיק תחבורה עובדי שקל; 4796 קיים
 ומים חשמל עובדי שקל; 5966 שורת
 יותר שמשתכר מי ובכן, שקל. 7810
!עובדה יותר. שובת לממוצע) (מעל

הבורסה

עליות עדות,
 ההתאוששות שלב את עברה הבורסה

 עובדות- הטובים. כבימיה מתפקדת והיא
 ההיקפים לבורסה, חוזר הציבור יסוד:
 פרועה לא בעליה, המניות שוק גדלו,

ממשל הזרמה הסיבות: מתמדת. אך
אלטרנ היעדר גדל, שכר גדולה, תית

 אופטימיות יותר, טובות השקעה טיבות
שי לראות רצון סקרי-בחירות, בעקבות

 פברואר. של הטראומה אחרי לטובה נוי
 בבורסה, ״דיסקונט״ נציג אפילו בקיצור,
 עורו את הפך מושבע, פסימיסט שנחשב
אופטימיסט. ונעשה

שמועות מנפיסים
שמו מיילד בבורסה האווירה שיפור

 עצמן, שהן חדשות, הנפקות על עות
 עוד אופטיימת לאווירה גורמות בתורן,
 של הקניות הם ראשונים ניצנים יותר.

 ״פריון״ קנתה למשל, כך, שונות. חברות
 החברה את ״הסנה״ ״נחושתן״, את

״הכ על השתלט ובל״ל לביטוחי-מישנה,
הישוב״. שרת

טע יש ״ארלדן״. היא חדשה הנפקה
 בנקים כמו טובים, חבר׳ה לכמה גם נות,

 להנהלת להגיד שמתביישים וברוקרים,
 מה ובאמת, בסדר. נהגה שלא הבורסה
 להנפיק חדשה לחברה יאשרו פתאום
 שקל) 0.5ו״ שקל 0.1( סוגים משני מניות

!בוער מה י קרה מה הצבעה. וזכויות

צפוי מה
 בתחילת המאוחר ולכל השבוע, כבר
״של של המאזן יתפרסם הבא, השבוע
 במזומן דיבידנד על יוכרז יפה. דינה״.

מ הנובע בחלקו הפטור, מאוד, גבוה
 סיפק (הבעלים) רוזוב גרשון ממס. ייצור,

 בעוד המניה והעלה גבר הביקוש סחורה,
 תחת למזומן שהסיבה הסבירו .20ס/ס

 של בחוקי-המס גם נעוצה מניות־הטבה
 ;במס ההטבות חייבות שם שווייץ•

לא. — מזומנים
השמו פרובלמטי. עניין היא ״טבע"

 אותה. קונה ש״כור״ היתה הראשונה עה
 קונת ״טבע״, מנכ״ל הורביץ, אלי גם

 בגלל קונים והאחרים חברתו של מניות
 ״כור״ דובר קונה. ש״כור״ השמועות

תדע. לך קונים. לא אנחנו אומר:
 מהגדולות אחת עיסקת-ענק, צפויה

 מיש- המשתתפים: בארץ. אי-פעם שנעשו
 של הבעלים שהם ושותפיה, ויטלה פחת

צמו קרקעות ובעיקר רמת־אביב״ ״מלון
 ״בית באמצעות אייזנברג, וקבוצת דות,

פר אחוזים. בעיסקת המדובר אסיה״.
יבואו. טים

 שלא מימושים צפויים החמישי ביום
 שני יום עד שישי מיום איש. על יכבידו

 מי (פסח). בבורסה מסחר יהיה לא
ה חשבון על הבנק, בכספי שמשחק

 ירצה לא והחריג, הרגיל אוברדראפט
ימים. בארבעה אותו יחייב שהבנק

נרגד רסכקורנטים לא
 מניות של גדולות חבילות ״עלית״. •

ה הבעלים ידיים. לאחרונה מחליפות
 למכור מוכנים ,44״/״ שלהם מייסדים,

 לפחות לקנות יחנה מי מרכושם. חלק
!מהמניות 260</

ש האחרון, החודש של העליות •
 מה משום פסחו המניות, כל את הקיפו

 ו״דיס- ״הסנה״ :טובות מניות שתי על
 ״אל- הפסדי (למרות השקעות״ קונט
!קונה מי בר").
נית זה במדור והרמזים העצות •
 השבועון לקוראי — כסף אין חינם נים

 משלמים להשקעות היועצים אצל בלבד.
 הלוואות יותר• ולפעמים אחוזים 0.8

המתחרים. אצל לקבל אפשר

קיבוצים

ל לחו״ נוסעים איו
 קיבוץ בכל המקובלים המוסדות אל

 וועדת־ מזכירות כללית, אסיפה כמו —
 ועדה האחרונות בשנים נוספה — מרבות

 חו״ל; ועדת — בקיץ בעיקר שחשיבותה
 ייצאו משק חברי וכמה מי הקובעת היא

קובעים איך בחוץ־לארץ. לטיול השנה

 !המשק מקופת המטייל יקבל כסף כמה
 או מטיילים, לאן חשוב לא מאד. פשוט
 אישי), או ו|־גן מא (טיול צורה באיזו

 טיול של מחירו את מקבל המטייל
בתוס ״היסתיך", של (מסויים) מאורגן

 הוצאות את משלם המשק דמי-כיס. פת
 מסויימים במשקים והביטוח. הדרכון

 לחברים השנתיים דמי״הנופש את מבטלים
ב אגב, לא. באחרים לחו״ל. הנוסעים

ה של חן המיזוודות המיקרים מרבית
ל מיוחדות חגורות גם חמנפק משק,

צלחה. דרך מט״ח• שטרי החזקת
2 9 2276 הזה העולם


