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 עד יותר. הרבה יותר, קצת לטף. קצת להדפיס אפשר לקחת. רק אי־אפשר

:לעשות רוצה ארידור שיורם מה וזה בהוצאות, לחסוך לגבות, לקחת, גם צריך כאן.
הממשלה. גם פחות, יקנו כסף, פחות יהיה ;האשראי את לצמצם •
מילא. מסובסידיות-ענק, נהנים שאנחנו זה הסובסידיות. את להקטין •

 עזה הגדה, לערביי מגיע זה למה אבל
יותר. נשלם אנחגו ירדן. וממלכת

 למה שוב. יעלה הדלקים מחיר •
למשל, מאשר, דלק עבור פחות נשלם

האנגלי. ואפילו הבלגי או הצרפתי,
יגדלו, מישרדי־הממשלה הוצאות •
 חודש כפור־חם, כמו הקפאה. תוך אבל

עובדים. יפוטרו אפילו לא. חודשיים כן
יפוטרו. אבל הרבה, לא

תוספת־ של חדשה שיטה תונהג •
 העתידה ההתייקרות על שתפצה יוקר,

בעבר. ההתייקרות על היום כמו ולא
 אם למשק. כסף הרבה אולי יחסוך זה

גדול. אם וזהו תסכים ההסתדרות
 מוצרים של ההוזלות יימשכו •

 להגדלת טוב פטנט שזה מתברר שונים.
ההכנסות.

חדשות, תופניות״חיסכון תונהגנה •
בקיימות. שיתחרו

 ופטורים הנחות מיני כל יבוטלו •
במחלוקת. שנוי נושא זה ממיסים.

ל מיוחד מס״ערך״מוסף יונהג •
 גם אליהן. כספים מלהזרים הממשלה את שיפתור ולעיריות, המקומיות רשויות

במחלוקת. שעדיין נושא זה
 הממונה לין, אוריאל של לזכותו נקודה המיסים. באגפי האדם כוח יוגדל •

 הרבה ביולי גבו הם הנכונה. בדרך כבר הם ״תועמק״. הגביה המדינה. הכנסות על
והלאה. שלאחריו ובזה הבא בחודש שוב זאת לעשות רוצים והם מהאומדן. יותר

 זאת הבטיח שהוא אומרים הביטחון. תקציב את שרון אריק יקצץ האם 9
 השר. הוא היום לשר־הביטחון. המיועד היה הוא כשהבטיח, אבל, ארידור. ליורם
 הרבה. ארידור בונה זה נושא על אחרת. נראים העניינים ממישרד־הביטחון ואולי
ונראה. נחיה

 עסוק יהיה הוא לו. יפריע לא מרידור אפילו בארידור. תלוי הכל עכשיו
 הקואליציונים והשותפים פעולה, ישתף האוצר מנכ״ל אם אז ״אנרגיה״. בענייני
 של שהמדד סיכוי יש המניין, מן שלא קטסטרופה תתרחש ולא חלקם, את יקבלו

הרבה. וזה ,185; במקום ,12ל-* יגיע השנה אוקטובר

לין הכנסות־המדינה על הממונה
תועמק הגבייה

שיגעונות

 קוביות גם
הונגרית גם

הקו כמובן, הוא, האחרון השיגעון
נמ ממנה אלף 200ש־ ההונגרית, ביה
המ ההונגרי רוביק פרופסור בארץ. כרו
הזכו את קנו האמריקאים אותה, ציא
 ומייצרים מעתיקים והטאיוואנים יות

זכו עבור ללא־תשלום במיליונים, אותה
 בטייפה, עובדה, מאוד. זריזים הם יות.

חברות 50 היום יש טאיוואן, בירת
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האמיתית הקוביה
! הונגרית ! הונגרית

ה את ומציפות הקוביה את המייצרות
 על ובזול, מהר, זאת עושות הן עולם.
מת הזולות הקוביות האיכות. חשבון
 מאוד. מהר גם ולפעמים מהר, פרקות

 לצרכן. שקל 35—45 למחיר: מתאים זה
 הכחולה״, ״הקוביה יותר, הטוב הסוג
 מתפרקת היא גם שקל, 60—70כ־ עולה

 שיתרונה ההונגרית, הקוביה זמן. לאחר
 היא יותר, בה שמשחקים שככל בכך

 מחירה כמעט• נמכרת אינה יותר, טובה
 שתי כמחיר שקל, 90 להיות צריך לצרכן

 הכמעט המקום טאיוואניות. קוביות
 לקנות, לא לקבל, אפשר שם בארץ, יחיד

 דיסקונט״. ״בנק הוא הונגרית קוביה
״מועד ללקוחות כאלה מחלקים הם

פים״.
 הונגרית, קוביה מחפש שבכל־זאת מי
 רוביק פרופסור של החותמת את יחפש

 החותמת ואת הלבנות הקוביות אחת על
 חוץ, לסחר החברה ״קונסומקס״, של

 אלה המיוחדת. האריזה על בודפשט,
מתפרקות. אינן הן מחירן, את שוות

□ מ׳□׳

 שמיטה! שנח
?1 מה ה
 אחד ירקן, היה. כך שהיה, מעשה
 הדו״ח את שנה מדי מגיש מרבים,

כ רשאי, המס מפקח לשילטונות״המס.
 ולקבוע הדו״ח, את לקבל שלא מובן,

 או התחשיב, התחשיב. על-פי שומה לו
 על בנוי הירקנים של להכנסה״, ״הדגם
חנו של גודל סדרי על-פי ארצי, ממוצע

ועוד. העובדים מיספר מיקום, יות,
מר ירקן שכל :התחשיב אומר מה

 קניותיו על ברוטו 66* בממוצע וויח
 ירקות קנה .10* של פחת כבר כולל וזה
 660 יהיה ברוטו הרווח שקל, 1000ב-

יפה. שקל.
 22.9.79ט־ דיוק ליתר או ,1979 שנת

 שבה שנת״שמיטה, היתה 4.12.80 ועד
יהו של גידולים אוכלים הדתיים אין

 הירקות את בלבד. ערבים של אלא דים,
עי ועדת־שמיטה על־ידי במרוכז קונים
 והוועדה ובבני־ברק, בירושלים רונית

 והפירות הירקות את שמוכרת זו היא
לירקנים.
 בדו״ח הצהיר הוא שלנו• לירקן נחזור

 קטנה הכנסה על 1979 לשנת־המס שלו
 את קיבל לא המפקח מהרגיל. בהרבה
היר רץ התחשיב. פי על וחייב הדו״ח,

 אותו ושאל שלו רואה־החשכוז אל קן
ואמרו המפקח אל הלכו ז עושים מה

ן י י 1 ע מ
ב יעסוק מהיום, שיופיע זה, מדור
בעי אור ראו לא מה שמשום ידיעות
 בהקשר בה שהופיעו או היומית, תונות

. הבלתי-מתאים. או נכון, הלא

ישר ״בנק של מחלקת״המחקר •
 חוזר, מעין שבוע מדי מוציאה אל"

 המשק על עיקריים ״נתונים :שכותרתו
 מעניינים דברים שם יש הישראלי״.

 שם, שאין מה רב. בקיצור וגם מאוד״
שבו שלושה מדוע הסבר, הוא למשל,

ביו 30ה־ (זוכרים, הבחירות לפני עות
 החוזר יצא לא לאחריהן, ושבוע !) ני

לאור.

 המישנה הוא גבאי יוסף ד״ר •
 שמו על המדינה. הכנסות על לממונה

בת־ במיסוי העוסק גבאי״, ״חוק נקרא

 אמר ;שנת־שטיטה היתה זו ששנה לו
מן לו: אמרו אישיר. תביאו להם:

הביאי :להם אמר היא. המפורסמות
 בשנת-שמיטה :לו אמרו הביאו. אישור.

 להם: אמר .20—25* הוא הרווחים מתח
ועדת־השמיטה לו: אמרו פיתאום. מה

נמ שבו המחיר את לנו וקובעת קונה
הביאו אישור. תביאו :להם אמר כור.
 את המפקח תיקן עכשיו האישור. את

 טיר- למה הירקן, שואל עכשיו השומה.
 מה אגב, שנה• חצי במשך אותי טרו
 רואי״-חשבון להם שאין הירקנים כל עם

מ״ועדת״השמיטה״. אישור הביאו ושלא

ד ו א מ
ל נזקק הוא לאחרונה אינפלציה. נאי

 ישראל מבנק סווירי יצחק של עזרתם
 טס• סגן-נציב הלפרין, דב של ולעזרתו
להס כדי לאחרונה, ועד לשעבר הכנסה

 חוק להסביר, צריך שהיה למי ביר,
 יושב-ראש הוא תשכחו, ואל זה. מסובך

נקראת. היא שמו שעל הוועדה
 את שנה לפני שפתחו זוכרים •

 אם שוב, שוקלים עכשיו !מיכרות״תימנע
 המחירים בגלל אותם לסגור כדאי לא

״מתעתעים״. הם העולמי. בשוק

ה ל כ ל כ

יולי של המדד
הש בסוף שיתפרסם יולי, של המדד

״חוז מיני בכל שוב. להפתיע עשוי בוע,
 ובחי־ לציטוט״ ו״שלא פנימיים״ רים

 ״בהערכה בנוסח הערה עם שונים שובים
 שה- ונכתב גשמע יעלה...״ יולי שמדד

פברו של זה כמו ,5.5* על ייעצר מדד
 ועוד מסובך, זה או, ז למה •*זשנה. אר

 לעגן כדי פנים, כל על בטוח. פחות
 ביולי הנה בטוח, עוגן על עצמי את

 1980 ביולי !5.5ב־* המדד עלה 1979
 יעלה אם אך משהו. אומר זה .4.4ב״*

 כולו הרווח שנקבתי, ממה בפחות המדד
אוצר־חמדינה. של

הבורסה

ברירה, אין אם
סובה בורסה אז
במ הכלכלי החמצן כמות ספק, אין

הבנ מניות ן שעבר בשבוע גדלה דינה
 גנבו ובאמת להיט הפכו הגדולים קים
וב כן, !ליהודים טוב זה ההצגה. את

 בל״ל, מניות את שרכשו לאלה עיקר
ל בניגוד וזאת בזמן. ואי־די-בי פועלים

 והשבוע חופשיות, במניות שהתמחו אלה
 בסך אבל, בטוח. אבל לאט, אותה אכלו
 יצרו ולמטה למעלה ה״זיגזגים״ הכל,

 הענפים במרבית המניות מדדי עולה. קו
 הצמודות איגרות־החוב שערי יפה. עלו

 מחיר ירד ולעומתם עלה, הדולר עלו,
האי המטבעות יתר של וערכם הזהב

 — ברירה שאין מוכיח שוב וזה רופים.
 ובמניות. בבורסה להשקיע ביותר הטוב
מפ אני וכרגיל קשה, שאלה זו ז איזה

 גם לניירות-ערך. ליועצים אותכם נה
 ואין בטוחים. לא הם גם מהססים. הם
 לעוד תחזית מאשר בטוח פחות דבר

 חוזרים ואז המניות. בחזית שבועיים
 טוען מהיועצים, מהם, ואחד לבנקים.

 לטווח- מהצמודים טוב שאין היום
 כבר ן ממתי אבל צודק, הוא גם ;ארוך

 בסוף המדד פירסום לאחר ואולי מהיום,
 יהיה מאוחר. יותר הרבה ואולי השבוע

!בינתיים טוב,

ומפיפיס שמושח,
 שלש- פעם, מאשר יותר אמרתי כבר
 גדול. מישקל עולה, לשוק בעיקר מועות,
 חלק הם יפה, סיפור או טובה, שמועה

ה בשבועות נכסית. ממניה בלתי־נפרד
 הנפ- על שמועות הרבה רווחו אחרונים

 מגיע שאני לאן הבנקים. של קרובות קות
 שמעתי בהנפקה.״ יוצא בנק... ״שמעת,

 יעשה יצא, לא שעוד וזה יצא באמת והוא
 דבר יש אבל הבא. בשבוע או השבוע זאת

 אחרי רדפה השבוע יותר. עוד חשוב
הר לא פשוט היא עקשנית? שמועה

מקו משלושה אותה שמעתי ממני. פתה
 שבנק־לאומי ״אומרים בנוסח, שונים רות

 במניות שתתמחה חדשה קרן עם יוצא
 אמר כך לא. היא התשובה מקרקעין.״

 ״לא״ לי אמר והוא הבנק. דובר לי
בדיקה. אחרי

1זדע1 ״דוק
תגיד, היועצים, מראשי אחד שאלתי

 הנח ז ההון בשוק קורה בעצם מה
מלאה הפיננסית המערכת התשובות:

 ההון. בשוק משקיעים הבנקים נזילות.
 ימים כמה שכל משום זה כן, ן עצבנות

 הגבלת נשק, שביתת ;חדש״ ״ז׳וק יש
 משפיע זה סוף. בלי ושמועות אשראי

 טוב. השוק הכל בסך אך פסיכולוגית,
יו השערים ממוצע יהיה שבועיים בעוד

 אלגנטיות!). (איזה מהיום גבוה תר
 ה״ז׳ו- ולכל ל״מצבי־הרוח״ גם יתרגלו
 על משהו שמעת אולי תגיד, קים״.

 הזה ה״ז׳וק״ בל״לן של מקרקעין קרן
 אחר: יועץ לי שאמר מה והנה מת.

שהח הציבור ? למכור צריך לא מניות
 מה״אינדיאנים״ יותר הרוויח מניות זיק

 לנו יש רווחים• ראו ולא ומכרו שקנו
 גישה. משנה יומיים שכל שוק עכשיו

 מה וזה גדלה, הציבור של המעורבות
 במקום לקנות הסוחרים את שמכריח

 בתחילת שקרה מה בדיוק זה לממש.
הא לא הסוחרים עלה, השוק ; 1977
וה גיאות, של לתקופה שנכנסים מינו

לא לקנות הסוחרים את הכריח ציבור
הקפ היו 1977ב״ גם כן, מימוש. כל חר
 זרם, כסף ? באשראי ומחנק אשראי את

 י יהיה מה והיום, לתעשיה. לא אבל
אולי. דבר, אותו יהיה

מחשמל סיפור
 החצי־שנ- התוצאות יתפרסמו בקרוב

 גידול צפוי ״אלקטרה״. של )30.6( תיות
 הייצוא נטו. ברווח אחוזים מאות של
ומע שמש קולטי בעיקר החברה, של

התח כל את עבר מיזוג־אוויר, רכות
 של המכירות גדלו המקומי בשוק זיות.

 ארידור. מיבצעי בעיקבות מוצרי״הצריכה
 )600( הנוכחי שבמחיר מעריכים כלכלנים
.1.5 יהיה החדש המכפיל
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