
למינגר משה
)14 מעמוד (המשך
 לפגישה המתינו הם עימו. להיפגש בחברון
 לבסוף, התקיימה, כאשר ימים. 10 במשך
 מתוצאותיה. מרוצים להיות סיבה להם היתר,

 יפנה שהמימשל הבטיח הצבאי המושל
 לבית בסמוך שהופקעו הבתים שני את

 קריית־ מתושבי שישה הריגת לאחר הדסה
רב. זמן ארכה לא שימחתם אך ארבע.

 טילפן הפגישה תום לאחר שעתיים
 אל זק, פרדי סגן־אלוף הצבאי, המושל

 אלנתשה, מוסטפה־עבד חברון, ראש־העיר
 לפנות המימשל בכוונת כי לו והודיע

 הדסה, בית שליד מהבתים החיילים את
 יוחזרו הבתים כי להסיק אין מכך אך

 ביותר, מוזרה הבהרה זו היתד, לבעליהם.
 לראש לדווח צריך אינו המימשל שכן

 המימשל חיילי תנועות על חברון עיריית
 להחזיר בכוונתו היה כן אם אלא הצבאי,

לבעליהם. המפונים הבתים את
שפל,

 בקלות לפיתרון ניתנת זו תעלומה ך
■  הצבאי למושל הובהר הפעם גם רבה. י

 כשנודע בחברון. האמיתי השליט מיהו
 הם ותוצאותיה, הפגישה על למתנחלים

 ברכוש פוגעים שהערבים להתלונן, מיהרו
בקי ופוגעים אדמתה, על בונים המדינה,

 המושל המכפלה. במערת יהודיים שוטים
 הבתים את יחזיר אם הרמז. את הבין

המכ במערת צרות לו צפויות לבעליהם,
 שנתן הבטחה להפר העדיף הוא פלה.

לווינגר. הרב נגד להתמרד ולא לערבים,
חלו זו. את זו רודפות בחברון התקריות

 נופצו. שרבאתי מישפחת של ביתה נות
הסכי התערב, חברון שראש-העיר לאחר

 המיש־ התלונה. את לרשום המישטרה מה
שה ומצאה לחקור, אפילו הואילה טרה

ילדים״. מ״מישחקי כתוצאה נופצו חלונות
 בחלונות, פורמאיקה לנו יש ״עכשיו

 עומדת אינה זו גם אבל זגוגיות. במקום
 מיש־ במיסגרת ר,מתעופפות האבנים בפני
 שרבאתי. בלאל אומר הללו,״ הילדים חקי

 עטאל, הגברת לווינגר, הרבנית של שכנתה
 סבלה היא חודשים. כמה מזה מאושפזת

 משה שהרב לאחר עצבים, מהתמוטטות
לביתה. התפרץ לווינגר
 התבקש העיתונות, פי את לסתום כדי

 ובו מיכתב, להגיש חברון ראש־העיר
 יושבי נגד עירו תושבי תלונות פירוט

 ראש־ מקריית־ארבע. וחבריהם בית־הדסה
 והמימשל המבוקש, המיכתב את כתב העיר

 את בודקת ועדת־חקירה כי הודיע הצבאי
 משונה ועדת־חקירה זו היתד, התלונות.

 זק. פרדי סגן־אלוף אחד: איש בת מאוד,
 התמצו ועדת־החקירה של פעולותיה כל

 ראש־ עם הצבאי המושל שקיים בשיחה
 המושל הודיע השיחה בעיקבות העיר.

 אמנם, היתד״ לא למתלוננים כי הצבאי
 לנזיפה ראוי ראש־העיר אך רעה, כוונה

ה על להעלות אין התלונות. ״ניפוח״ על
 מפקדו, את ימצא הצבאי שהמושל דעת
 התלונות לכן אשם. לווינגר, משה הרב

״מנופחות״.
 נגד. התקפת התעוררה כבר בינתיים

 חירות, איש קאופמן, (לגו) חיים הח״כ
 ימשיך אם חברון. ראש־העיר את הזהיר

 ראש-העיר של גורלו לו צפוי להתלונן,
קוואסמה. פאהד שהוגלה, הקודם,

 פרדי סגן־אלוף הצבאי, המושל ואילו
 שהעניק הנאמן השירות על פרס קיבל זק,

 הפסיק השבוע בתחילת לווינגר. לרב
 והועלה חברון, של הצבאי כמושלה ש

 מטה של אג״ם קצין יהיה מעתה
 מינוי המערבית. בגדה ״י

 המתנחלים לכל ברור
 לרשותם יעמוד

המוש- אחד
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 למס־הכנסה המקדמות גובה את אישרה ועדת״הבלופים — 20.4 שני; יום

¥ 1981/82ל״ ¥ * הזמנות אלפי לביטול גרמו ב״אל־על״ השביתה איומי ¥ * * 
 אמריקאית בחברה דולר מיליון 139ב־ מניות מחזיק ישראלי, בנקאי רקנטי, רפאל

¥ ¥  הפועלים למוסדות בספים העברת זמיר: יצחק הפרופ׳ המישפטי, היועץ ¥
¥ חוקית בלתי — מקומית רשות של שיפוטה לתחום מחוץ ¥  למחקר במכון ¥

 זכוכית סיבי 2״/״ חול, 90״/״ חדש: חומר הומצא בבאר־שבע הנגב באוניברסיטת
¥ פלדה כמו חזק הזה החומר פלסטי. ודבק ¥  הבנק את קנה לאומי״ ״בנק ¥

¥ ״אוניקו״ למשכנתאות ¥  של לשיא הגיע דאו״ג׳ונס מדד ניו״יורק: בבורסת ¥
¥ נקודות 1016 ¥ עולים. הצמודים גם במניות; חדות שערים עליות בבורסה: ¥

 עד חוזר לא שפוטר, בארצות־הברית הסוכנות שליח — 21.4 שלישי, יום
¥ שנתיים) (אחרי המכס בהקלות שיזכה ¥  לאיחוד מתנגד מישרד־התחבורה ¥
¥ ו״דן״ ״אגד״ ¥  בעבודות יעבדו לא שהמובטלים ״מדוע קצב: משה ח״כ ¥

¥ ציבוריות!״ ¥  לעובדים שכר מתשלומי פטור בהשבתת״מגן הנוקט מעביד ¥
¥ לעבודה בית־הדין קבע כך — המושבתים ¥  מע״מ הבינלאומית: המטבע קרן ¥

¥ בישראל האינפלציה קצב האיץ ¥  ״אל־על״ מישרדי את לסגור מציעה הממשלה ¥
¥ (!)לסוכנים הכרטיסים מכירת את להעביר בארצות־הברית, ¥ ¥  הנפט מלאי ׳

¥ הנפט מחירי ירידת עם יגדל בארץ ¥  שקל), 21,716( ראש־הממשלה שכר הועלה ¥
¥ שקל) 18,096( השרים וסגני שקל), 19,296( השרים ¥  מימושים בבורסה: ¥
בצמודים. עליות במניות,

 במאזן הגרעון דולר; מיליארד 10.1 — 1980ב״ הייצוא — 22.4 רביעי, יום
 דולר; מיליארד 1.9 — לחו״ל ריבית תשלומי דולר; מיליוני 3,832 התשלומים

¥ דולר מיליארד 13.3 — נטו חוץ חובות ¥  הייצוא בקרנות הריבית שערי שונו ¥
¥ ¥  המניות בשערי לתמוך כדי האשראי מתיקרת חרגו בנקים ישראל״: ״בנק ¥
¥ שלהם ¥ ¥ נישומים והטרדת פגיעות על מתריעים רואי־החשבון ¥׳ ¥  עובדי ¥
 * * * בגבייה פיגורים :התוצאה בעיצומים. ממשיכים מישרדי למיכון המרכז
¥ פרוינד״ ״תוכנית לפי נפט בקידוחי יוחל בקרוב ¥  מעורב, במניות בבורסה: ¥

יציבות. צמודים
 :מוצרים של שורה על הקניה מיסי יופחתו במאי 1ב־ — 23.4 חמישי, יום

¥ ולרכב לבית ומזגנים מקררים טלוויזיות, שוקולד, פסנתרים, שעונים, ¥  ״דנות״ ¥
¥ ״מנוף״ התוכנה בבית השליטה רכשה ¥  להחליף תובעים ״אל״על״ עובדי ¥

¥ נגדנו ההסתדרות טוענים: שביט; אברהם את ¥  יקבלו הקבע צבא משוחררי ¥
¥ הלאומי מהביטוח אבטלה דמי ¥  של המס רשתות בהקבלת החל האוצר ¥

* 150/0ב״ הנפט מחיר הורדת על לוחצת סעודיה ¥¥41- ומס־הכנסה מע״מ * * 
¥ הק״ג שקל 55ב״ בניו״יורק נמכרו מישראל עגבניות ¥  לאנרגיה ענק מיתקן ¥

¥ ״עובדה״ התעופה בשדה יוקם סולארית ¥  בצמודים מעורב, במניות בבורסה: ¥
עליה.

¥ במאי 1ב־ 90/0ב- יועלו החשמל תעריפי — 24.4 שישי, יום ¥  ברבע ¥
¥ המחירים ממדד פחות המניות מדד עלה השנה של הראשון ¥  מתדלקי ¥

¥ שובתים בלוד בנמל־התעופה המטוסים ¥  הסעודית המוניטארית הסוכנות ¥
 לבורסת דולרים מיליארדי מזרימה דולר, מיליארד 100 על החולשת (סאמא),

¥ טוקיו ¥  אחת בארץ. חברות מקימות טכנולוגיה, עתירות אמריקאיות חברות ¥
בארצות״הברית. המקבילות מהמשכורת בלבד 40/"ס מהוות בארץ המשכורות :הסיבות

¥ 120סב־״/ הוגדלו לעצמאים המס מקדמות — 26.4 ראשון, יום ¥  בריכת ¥
 החשמל תפוקת ;ים־המלח ליד נבנית דונם, 250 של שטח על סולארית, שמש

¥ מגוואט חמישה החזויה: ¥  ברבע נרשמה היהלומים בייצוא חדה ירידה ¥
¥ 1981 של הראשון ¥  המסחר לשיתוק גרמה המיסים הפחתת על האוצר הודעת ¥
¥ ¥ ¥ היפאני היאן שוב הוא השבוע של החזק המטבע ¥ ¥  את יחייב האוצר ¥

 שערי את לעוד ;החיסכון תוכניות את לכסות כדי )230/0( אג״ח לקנות הבנקים
 בצמודים ;הענפים בכל תלולות ירידות :בבורסה ¥ ¥ ¥ בבורסה הנסחרות אג״ח

יציבות.

 המילחמה
האשראי על

ה האירגון של (ראשי״תיבות יאט״א
ה האירגון אווירית), לתובלה בינלאומי
 עד היה חברות-התעופה, של בינלאומי
 בחוק מעוגן בינלאומי קרטל לאחרונה

 כל היה הוא ורשה). (אמנת הבינלאומי
 הסדיר ותנאים, מחירים קבע הוא יכול.
 ותנאי העמלה את קבע לסוכן, רישוי

 90״/ היא סוכן־נסיעות עמלת התשלום.
 לאר- פרט העולם בכל הכרטיס, ממחיר

 .40סל־״/ גם מגיעה היא שבה צות־הברית,
ו בשרות !הסוכן יתחרה איפוא, במה,

 לאחרונה עד ואומנם התשלום. בתנאי
 נוהגים בארץ סוכני-הנסיעות 350 היו

 פי על שגבו הכרטיס מחיר את לשלם
 הבא״. לחודש 15 + ״שוטף של סדר

 בינלאומי שיא בעלת שהיא שראל,
 כל על אחד סוכן־נסיעות יש ציה,

אלף, 40ל- 1 (במערב״אירופה
 התח- אלף). 18ל״ 1 -הברית

 בעידודן נעשית וכנים
 אשראי יותר

רוצים ות

ח ט״ מ ד ב ח א

משמין השקר
 ראשית מאז חייל. עשה שלנו השקל כן,
 המטבעות לעומת התחזק הוא השנה

ה מפיחות) (ההיפך הייסוף האירופיים.
 הנקוב הערך .8״/״ הוא השקל של ריאלי

 שפירושו בלבד, 150ב״״/ פוחת השקל של
בשנה. 30ס/ס של ריאלי ייסוף

הישר בייצוא פגיעה (א) התוצאות:
שק פחות מקבל (הייצואן לאירופה אלי
הפגי :ראה שקיבל). המט״ח עבור לים
 וייצוא לגרמניה הטכסטילים בייצוא עה

 את מסבסד המדד (ב) להולנד. הפרחים
לקנות. כדאי — האירופי המט״ח

 האחרונים השבועות של החזק המטבע
 הסעודים, אל היפאני• היאן שוב הוא

ב דולרים מיליארדי משקיעים שהחלו
משקי- לאחרונה מצטרפים טוקיו, בורסת

 פעמיים הכרטיס מחיר את לשלם הציעו
 ו- מעט הועילה הסוכנים זעקת בחודש.
 ב- ייעשה התשלום :פשרה להם הוצעה

 1ב־ הדולר שער לפי חודש, בכל 15
 מה בוצע. לא זה מוצע הסדר בחודש.

 תשלומים שני משלם הסוכן !עכשיו ורה
 השער פי על בחודש, 15ב״ אחד

 ה- ליום שקדמו השבועיים
 השער פי על בחודש, 30ב־
בחודש• 30ל- 15ה־

 לאש- רגילים ת_שחיו
תוכנית מפעילה ,•גל^על״

הבורסה

האינדיאנים
ם י א !ג

 התנהל )26.4—20.4( בבורסה השבוע
 כאשר השבוע, הראשון ליום עד כרגיל, לו

 אינדיאנים ונסוגו. פרצו ״האינדיאנים״
 שפועלים אלה הם הבורסה של בז׳ארגון

 מנסים כלכלי, שיקול בלי המסחר באולם
 בבת- הכל ולמכור בבת״אחת הכל לקנות
 כל לחטוף העיקר מה, חשוב לא אחת.
 למכור או כך. אחר ולשאול לקנות היצע,

המכירה. לכדאיות לב שים בלי הכל
 מאסי- במכירות גם התאפיין השבוע

 ״כלל״). (של ״בטוחה״ חברת של ביות
 צפויות היו החברה של מומחיה לדעת

 כל את לחסל החליטה לכן ירידות,
מתחי סוג. מכל במניות ההשקעות תיקי

 יוצאי-דופן, היצעים הורגשו השבוע לי*
תחו והשרו יפה בצורה נקלטו כולם אך
 מיספר בבורסה. וסיפוק ביטחון שי*

 שואלים, עתה קטן• היה בלבד״ ״מוכרים
 לקניית ל״בטוחה״ טוב שוק יגרום האם

 גבוהים במחירים אך שמכרה, המניות
 בדרך מחזיקה זו שחברה (המניות יותר
 — ״כלל״ של חברות־בנות של הן כלל,

ירדו). שכולן
כמ ההצלחה בעיצומה. ההפקות עונת

ב היוצאות החברות לכל מובטחת עט
 שקל. מיליון 10ו- 5 של קטנות הנפקות

 מובטחת עשרות מכה פי של החתמת״יתר
 נסח- קטנים בהיקפים הנפקות היא. אף

 יצי- עם מייד יותר, גבוהים בערכים רות
 הפנימי בערך להתחשב מבלי לשוק, אתן
ו״הראל״. ״ארלדן״ ראה המניה. של

מסיפורים הניזונות מניות
 (בדרך שעלייתן מניות, בבורסה יש
 שמועה של תוצאת״לוואי היא כלל)

 על לאחרונה הילכו סיפורים (״סיפור״).
 היל- לאחרונה עלייה. התוצאה: ״רים״.

 לבנות מתכוננת ש״אתא״ שמועות כו
 זה מיבני-מגורים. שלה הקרקעות על

 של המניות בשערי עלייה מצדיק אולי
 מניות כל עלו פתאום מה אך ״אתא״.

ל ״אמישר״ז! כולל אייזנברג, קבוצת
ה כאשר משלה. חוקיות יש זו תופעה

 כאשר ;עולות המניות פורחות שמועות
 המניות מתבדה, או מסוכם נחתם, העניין

יורדות.

המדד הצמודים,
 של השבוע ספק, ללא היה, השבוע
 בוודאי הם עתה יפה• עלו הם ;הצמודים

 יום במאי, 15ל־ עד לאתנחתא זקוקים
 במדדים החוזים אפריל. של המדד פירסום
 12ל־ 10 בין ינוע אפריל שמדד טוענים,
 צריך אפריל מדד !למה כך וכל אחוזים.
 העירוני, המיסוי את כנפיו תחת להכניס

 את וכמובן, היקרה הקיץ הלבשת את
 חזון עוד לפירסומו עד אך הבנייה. מדד

למדד.

סיפור
 פארק יקימו ״גליל״ עם יחד ״דנות״
בבורסה. הון ויגייסו בנהריה תעשייתי

 בית של אחוז 50.01 רכשה ״דנות״
 המניות סיפור. היה לא ״מנוף״. התוכנה

עלו.

 מזרחה, להרחיק המוכנים אירופים, עים
 עד שלהם. הלאומי מהמטבע לברוח כדי

 שער עלה בינתיים יודע. אינו איש מתי,
לדולר. יאן 218ל־ והגיע היפאני היאן

המר ועסקים מיפעלים למוסדות אשראי
 התוכנית פי על בשרותיה. להשתמש בים
 100ל- דולר 5000 שבין אשראי לקבל ניתן
 חודשים, שלושה של לטווח דולר אלף

האש חודשים. שלושה כל לחידוש הניתן
 הוא עמלה. וללא ריבית ללא הוא ראי
הסוכנים. באמצעות ניתן

 אגודות להקים לסוכנים בזאת מוצע
 לחברות-התעו- מהחברות. אשראי לקבלת

 המספק השורש את לכרות שלא מוצע פה
לחב טענות אין לסוכנים לקוחות. להם
טיסות״שכר. המפעילות רות


