
חדבמט״ח הבורסהא
ר ל דו

לירות מיליון חייב אתה
 הוצאות נשלם לדאוג; צוין לא ״אהרון השבוע: כותרת — :5.5 שני/ יום

ל״י). מיליון 20מ״ (יותר דולר אלף 200כ־ יעלה הדאגה חוסר המישפט.״
 רק יוציא מהם אחד כל אם ישראלים. אלף 150 בחו״ל לחופשה יצאו הקיץ

 אם הרבה לא זה שקלים. וחצי למיליארד או דולר, מיליון 150ל־ נגיע דולר, 1000
שקל. 55 השבוע עלה לסיטונאי דובדבנים שק״ג בחשבון ניקח

 מהי החל להפעיל החליטה הממשלה
 מעין היצואן יקבל נמוכה פרמיה תמורת
 הפיחות אם כך, לייצוא. בתמורה ביטוח
ה יפוצה האינפלציה, אחר יפגר בארץ
בהפרש. יבואן

הלי־לה, - 26.5 שלישי, יום
 ה־ עובדי אמרו עלטה, תהיה הלי״לה,

 היתה. והיא החשמל״. ב״חברת מישמרות
 ב״אגד״ גם וקיימו. הבטיחו הכבוד. כל

 זה אבל לשעתיים התחבורה את השביתו
אתמול. היה

 החקלאיים למתיישבים הפינוי פיצויי
 מיליון 800בכ- יסתכמו רפיח בפיתחת

 ידפיסו, ן הכסף יבוא מאיפה שקל.
והרבה. ידפיסו. רבותי,

היו העיתונות — 27.5 רביעי, יום
 המפלגות של מודעות בעמודי מלאה מית

 (ראה מהן אחת הנה ).36( השונות
 אך לכולן. המתאימה זה) בעמוד גלופה

 בראשות תל״ם, ז המודעה עבור שילם מי
חורביץ. ייגאל

 לאוצר יעלה המורים עם הסיכום
)לנו (גם  יקחו מאיפה שקל. מיליון 700 !
!ידפיסו רבותי, ידפיסו 2 הכסף את

 קובע: החשמל״ ״חברת של דו״ח
 של התפעולית באמינות ירידה ״חלה

אמת! החברה.״ ב

תק ן שמעתם — 28.5 חמישי, יום
 מיליון 610 בעוד יגדל הסובסידיות ציב

ל לסובסידיות השנתי התקציב שקל.
 יסובסד. החשמל גם אזל. מוצרים כמה

 רבותי, ידפיסו, הכסף? את יקחו מאיפה
ידפיסו.

;מסחרי בסיס על שער ביטוח ביולי

ארבע
השנים
הבאות
בכלכלה

 תהיינה הבאות השנים ארבע
 לעתידה קובעות שנים

 ישראל,־לחידוש של הכלכלי
במשק, הצמיחה

 האינפלאציה, לעצירת
כלכלית. לעצמאות לתקוותנו

לכולן מתאימה כחירות מודעת•
עבורה? שילמה מיפלגה איזו

תק רישום אי על בפועל מאסר לחודשיים נידון לכפתורים בית״מיסחר בעל
שקלים. שלושה של בולים

כספיים״. לקשיים נקלע הליכוד של הבחירות ״מטה — 29.5 שישי, יום
 מיוחד. תקציב לכם תאשר הכנסת של ועדת״הכספים אובדראפט• עשו הלוואות, קחו

בעד. יצביעו כולם ליריבים. גם
לסכום־ הגיע מקומי) במטבע המדינה (החוב,לאזרחי הממשלה של הפנימי החוב

 מיליארד 20 בסך החיצוני, החוב את אלה על הוסיפו שקל. מיליארד 160 של עתק
 חייב היוולדו, מיום החל אזרח, כל ן יוצא מה שקל. מיליארד 200 שהם דולר׳

ל״י. מיליון
 שהיקף מגלה, סי.) (נ. פרטית ייעוץ חברת שערכה סקר — 31.5 ראשון, יום

 13,/״ לעומת ההשקעה, מהיקף 607ל"< מגיע בארץ בתעשיה ההשקעות סיבסוד
ארצנו. את לבנות כדאי בחו״ל. המקובלים

אוגיברסיטות

משלים חינוך
 שכר״לימוד לומד, אתה מה חשוב לא
חי של באוניברסיטה לשלם חייב אתה

 כל שקל. 2400 :מסויים בסיס לפי פה
 לו יש בו, חייב או רוצה שאתה קורס

 כל מסויים. ניקוד פי על כספי ערך
 קורס ״כל מהבסיס• 67, שווה נקודה

ה של מדוייק ציטוט — מושתן,״ הכי
 ,24״/״ שהם נקודות, 4 שווה — סטודנט

שקלים. 576 שהם
ה הקורסים, מערכת את מכין אתה
ה ;האוניברסיטה של למחשב מועברת

 וכמה לקחת נקודות כמה פולט מחשב
 יכול אתה — בך מתחשבים לשלם. עליך

התש אחרי תשלומים. בחמישה לשלם
 של בנוסח הודעה מקבלים השני לום

 וכמה שילמת כמה — וחובה״ ״זכות
 מתחייבים המאחרים חייב• עוד אתה

הו קיבל שלנו״ ״הבחור פיגורים. בקנס
 כי אף לשלם, ורץ פיגורים קנס על דעה
 אחרי במועד. הכל ששילם משוכנע היה

 שלחו מדוע ושאל לגזברות רץ ששילם
 ומצאו, בדקו פיגורים. קנס על הודעה לו

ה( אז שאל, במועד• הכל ששילם מ  ל
!ז שילמת למה אז :לו אמרו

משלים. חינוך — שאמרנו הוא

חוקי□

48 מספר תקוו
 גורם מיסיס בענייני החקיקה ריבוי

הכות זאת יפה. ולבילבול. לאנדרלמוסיה
 30.3.81ב- לעניין. ועכשיו המורחבת. רת

 לפקודת 48 מס׳ תיקון הצעת פורסמה
ל הוצאות בניכוי שעסקה מס-הכנסה,

ב בחקלאות, בתעשיה, מדעיים, מחקרים
ובאנרגיה. תחבורה

ה הועברה מיסוי של נושא כל כמו
 מה הכנסת. של לוועדת-הכספים הצעה

 כותרת אותה תחת כללו 2 חבריה עשו
אפש :למשל ומשונים. נוספים נושאים

למזו תשלומים מההכנסה להפחית רות
 לתושב״ישראל מוגבלים, בסכומים נות,

 כאשר לתושב״חוץ, מזונות בתשלום החייב
 תושב- עוד כשהיה נוצרה התשלום חובת
 חדש עולה פשוטות: במילים או חוץ;
 דמי״מזו- מהכנסתו להפחית רשאי יהיה

 בחוץ־לארץ. לגרושתו משלם שהוא נות
ה ישראל תושבי עם מיטיבים לא מדוע

ז בארץ לגרושתם מזונות משלמים
 למפרע יחול לחוק, הזה התיקון אגב,

יע מה 2 למה !בהחלט 2 חלם .1.4.79מ־
ל החוק פי על היו שחייבים אלה שו

 עד הכנסתם על השנתי תדו״ח את הגיש
 התיקון על לדעת יכלו ולא ,1980 יולי

מכן. לאחר שנה שנתקבל לחוק

ישראל■
 הוא האחרונים בשבועיים חוגג. הדולר

 הוא לבדו האחרון בשבוע ועולה. עולה
 .970נכ״ לו שקדם ובשבוע 3.57ב־״ עלה

 זה 1470 כמעט לעשות בשבועיים נו,
 שלנו. באינפלציה אפילו מאוד, הרבה

 מתכוונים, אנו עולה, אומרים כשאנחנו
 לפני רק בשקלים. הדולר למחירי כמובן,
 המאה יובל את חגגנו משבועיים פחות

 מציינים והשבוע הדולר, של (לירות)
 הקרן- לכם, תארו .110ה־ יובל את כבר

! 80 בת רק היא הקיימת-לישראל
 או, — הדולר של זו מהירה לעליה

 של זו מהירה ירידה — הפוך בנוסח
ל הדואג גם והוא דואג, יש — השקל
 הדולר תקר: יש זה בתהליך אך יצוא.

 המט״ח יתר אך מהר, עלו והליש״ט
 לפגר ממשיכים מערב״אירופה ארצות של

 יצא לכן תרשים). (ראה הדולר אחרי
 על אירופה לארצות היצואנים של זעמם

 גורמים שאינם על ובנק״ישראל, האוצר
 אלה. מטבעות של יותר מהיר לפיחות

בי שהודיע האוצר, לקראתם בא כאן

 לעומת הדולר של ערבו עליית
 היפאני. היין הצרפתי. הפרנק
 השווייצי הפרנק הגרמני, המרק

 שהעקומה ככל שטרלינג. והלידה
 ערכו עולה עולה, מסויים מטבע שד
 היחס זה. מטכע כלפי הדולר •טל

 מטכע של יחידות כמה — הוא
אחד. כדולר לקנות אפשר )100 (יין

מע על־ידי התקציב מכספי אותם יפצה
 בייצוא המוסף הערך על 570 של נק

ו די, רואים אינם בכך גם אך שלהם•
מת לכך עוד• השקל את לפחת תובעים

 מהר מייקר מהיר פיחות האוצר. נגד
הצרי מוצרי את ובעיקבותיו הייבוא, את
זה. לחודש נקבעו הבחירות והרי כה,

 לנו יש ״לפחות ואמר: מישהו נאנח
האמריק עם משותף אחד בסיסי דבר

ב אנחנו וגם מדולרים חיים הם אים,
(שלהם). מדולרים.״ חיים ארץ

 :הדולר של שוויו היה השבוע בתחילת
 2.07 גרמני, מרק 2.32 ליש״ט, 0.486
 223,6 צרפתי פרנק 5.51 שווייצי, פרנק
 השקל של היציג השער יפאניים. יינים
לדולר. שקל 10.78 היה

ל 46 תיקון פי על לחוק. תיקון ועוד
ה באפריל שפורסם מס־הכנסה, פקודת

ש קיצבת־שאירים ממס שוחררה שנה,
 .1.4.81מ־ בתוקף הלאומי, הביטוח משלם

 ״שירב־ לחוק 48 לתיקון ופלא, הפלא אך
 קיצבת- וגם קיצבת-שאירים גם בו״

 וכאן .1.4.79מ־ למפרע בתוקף תלויים,
ש נישומים האם העניין. תמוה שוב

 31.7.80 עד 1979ל- הדו״ח את הגישו
 משילטונות חזרה כספם את לקבל יוכלו
2 המס

 השבוע כמו היה )31.5—25.5( השבוע
 תלולות, ירידות כקודמו• שהיה שלפניו,

 התמונה, של סך־הכל מתונות. עליות
 הבנקים: מניות את כמובן, נוציא, ממנה
 עד היא השאלה נמשכת. הירידה מגמת
 עד :תשובות שתי יש כך ועל מתי.

תהיי שבו ומתקרב, ההולך הרגע, לאותו
 מבחינת אטרטקטיביות מניות די נה

 ה״מקורבים״ לקנות שיתחילו שעריהן,
 כדאי לא פנים, כל על אחרים• גם ואולי

 אחרי ״אחר-כך", שירוצו לאלה להצטרף
ל צריך למעלה. ירוצו המניות ששערי
 אילו 2 קודם זה מתי אה, קודם• הצטייד

 המדוייקת, התשובה את יודע הייתי
לכ במקום מצליח, לברוקר הופך הייתי

בבורסה. הנעשה על תוב
גנק-ישראל? מתחרה במי

 ל״שוונג״. לאחרונה נכנס בנק״ישראל
הנ :חדשה יוזמה על נודע השבוע הנה,
 של היציג לשער צמודות אגרות-חוב פקת

 .1.57, פלוס משתנה ריבית שישאו הדולר,
 :החדשה האיגרת שם זה לא! 2אדיר

״אדיר״.
ה לאיגרת לייחס אפשר דברים שני

 שנית, ;מציאה לא שזו ראשון, חדשה.
 כי 2 למה התעשיה• את ״דופקת״ שהיא

 מקור שימשו דולריות אג״ח היום עד
 הבנק בא תעשייה. למיפעלי טוב מימון

יצליח. אם ספק כי אף בהם, ומתחרה
לבור לצאת מתקשות בארץ התעשיות

לק מוכנים אינם שהמשקיעים כיוון סה,
 מה מציעים. שהתעשיינים במכפילים נות

 להם שעולות דולריות, אג״ח הנפיקו עשו,
הל על הבנק שדורש הריבית במחצית

 היא הבנק שגובה הריבית דולרית. וואה
ה אג״ח שבאמצעות בשעה בה ,307כ״<

 את •1570־3 היא האפקטיבית ריבית
 ספק. יש אך לנגח. בנק-ישראל עשוי אלה

 ״אל- של אג״ח :התשובות הנה 2 ולמה
 בתחילת עמדה בדולרים, הנסחרת קו״,

 ריבית מובטחת נקודות. 91.8 על השבוע
בל 1.570 (בנק-ישראל 370 פלוס משתנה

 וב- )1.57(< ב״אלריו״ הדין הוא בד).
)•270( ״פוליגון״

חזק סיפור
(הנמ ש״אורדן״ שמועות מתהלכות

 לחתום עומדת ״כלל״), קבוצת על נית
 עמדה המניה גדולות• ייצוא עיסקות על

 שהוא נקודות, 300 על השבוע בתחילת
תס 2 מה אז הדעות. לכל מגוחך שער

הו עם הרביעי, וביום בתור יפה תדרו
ה הטפסים את תמלאו השבועון, פעת

נכונים.
שער ביטוח

 עד שער. ביטוח זה מה אותי שאלו
יו עיתון שקורא מי שכל חשבתי עכשיו

 ובכן, שטעיתי. מסתבר זה• מה יודע מי,
 פרמיה. לשלם וצריך ביטוח זה כל קודם

 מטבע של השער את 2 2 מבטיח זה מה
 1000 שהיום נניח השני. כלפי אחד זר

ם קי ר ם מ מניי  צריך דולר. 400 שווים גר
 בעוד שגם כך זה, שערים יחס להבטיח
אק חודשים שישה או חודשים שלושה

 הדולר, 400 את מרקים 1000 עבור בל
יירד• המרק ערך אם גם
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מס? עם ס תפי
 בזהירות לנהוג לי אמרו דבר יודעי

 תפ״ס עצתם את קיבלתי ;זה בנושא
 פייקדון תעודות של ראשי-תיבות הם

 בכל לקנות ניתן כאלה תעודות סחירות•
 שקל אלף 50 של בערכים בנקאי, מוסד

 כתחליף משמשות אלה תעודות ויותר.
 חן ושבועות. ימים :קצר לזמן להשקעה

 הפיקדון לגודל בהתאם ריבית נושאות
 עד :למשל מופקד הוא בו הזמן ומשך

 מעל ; 6870 היא הריבית שקל אלף 200
 למעלה ,717, שבועיים עד אלף, 200

•737, משבועיים
 חייבת הריבית :שכחנו העיקר את
 בעת במקור, המנוכה 357, של במס

 חשוב זה אין זה ולעניין הריבית תשלום
 אבל יחיד• או חברה הוא המפקיד אם
 שה- כדאי מתי :הוא חשוב שכן מה

 ומתי בע״מ, חברה שם על יירשם תפ״ס
 ממנהליה. אחד שם על שיירשם כדאי

כאן• עד
42


