
 :עובדה מאוד. חשוב ? חשוב זה תיירות
 האוצר לקופת התיירות הכניסה 1981ב־

 55 מעסיקה התיירות דולר. מיליון 950
 חדרי- 25800ו־ מלונות 305 איש, אלף

 1981ב־ בישראל המבקרים מיספר מלון:
אלף. 137ו־ מיליון בדיוק היה

 באמת לא. חשובי דבר זד, שר־תיירות
 שר־התיירות יועץ זה שחשוב מה שלא.

 באמת הוא רימון. צבי תיקשורת, לענייני
 אם חשוב לא — הוא הכלל חשוב.
 השר עליו אמר מה חשוב חשוב, העניין
 שר־התיי- במיקרה שהוא שריר, אברהם

יחסי חשוב? דבר התיירות, קידום רות.
 על יותר. עוד שר־ד,תיירות של ר,ציבור

 איש־התיק־ של הפוריה עבודתו תעיד כך
השר. של שורת

 שר־ הצליח האחרונים הימים בעשרת
 אבן־פינה הנחת בטקס לברך התיירות

 רשיון עדיין לו שאין באילת, למלון
 ועדת לאישור הובאה לא עדיין ותוכניתו

 חייב עדיין המלון בעל וכאשר עיר, בניין
 של שבשליטתו אילת, לפיתוח לחברה

 בשל שקלים מיליון שני מישרד־התיירות,
הפיתוח. חוזה

ש קודם ? כסף זקוק מישרד־התיירות

 אינו באמת זה אבל החובות. את יגבו
 האשכבה לטקס נוסע שר־התיירות חשוב.

 במטוס באופירה, שארס מרינה מלון של
 לגמרי שהוא מועצת־ר,תיירות, יו״ר שחכר

 באילת החדש המלון של בעליו במיקרה
שיף. חיים שמו שבאופירה. וזה

 שנה*לכהונת^. מלאה' לא עוד
 מי אכל — חודשים כמה חסרים

 והוא — כאלה לקטנות לכ ישים
 רק כחו״ל. פעמים שיט היה ככר
 להצכעה חזר לדרום־אמריקה, יצא

 הגיע רק לשם. גם וחזר הגורלית
 ״כורסת הקרוי לאירוע לכרלין,

ל לחזור נאלץ וככר התיירות׳/
 לא עוד כארץ. דאלאס אירועי

 לצאת נאלץ וככר אלה הסתיימו
 רק לשבועיים. לארצות־הכרית

למצ לנסוע עליו היה וככר חזר
 הצליח אלה, וכין אלה כין ריים.
כ פעמיים לשהות כלשהי כדיר

אירופיות. בירות
 ובהצהרות, בנסיעות בעיקר עסוק. שר

בושה כלימה, חרפה, בהן: שהאחרונה
על ממנו מרפים ולא בו אוחזים וזעם

שריר שר-תיירות
לחו׳׳ל יסעו כמה

 הקיץ, יסעו ישראלים אלף 70ש־ס כך
לחו״ל. לדבריו,
לז לרשום אפשר הצלתה עוד
 שלומו אנשי כל :שריר של כותו
ה המישרות את מאיישים ככר

 כ- גם כמישרדו, רק לא נכונות,,
 שליטה שלמישרדו השונות הכרות

 יקדם כוודאי זה חשוב. זה כהן.
התיי מיספר אגב, התיירות. את
 קטן 1981ב־ ארצה שהגיעו רים

.1980ב־ •שהגיעו התיירים ממיספר

תדמור מאיר מאת

ד תש ו ר י י ת ה
בתו״ל ניונמי□ שש

הבורח היה מה רס ארד 15© !111 ש הבו מילי
 ער זדו שד

הושק? סוכני

 לחשב החלטנו יום־ד,עצמאות לכבוד
עצ שנות 34 אחרי הבורסה שווה כמה

 שביום־העצמאות מתברר ובכן, מאות.
 הנסחרות המניות כל של ערכן יהיה

 21כ־ או שקלים, מיליארדי 150כ־ בבורסה
 של בעגה זה, מיספר דולר. מיליארדי
 המניות, כל של ערך־השוק הוא הבורסה,
בערכה שער־המניד, מהכפלת המתקבל

 או ערכן, הוא 63מכ־^ זה מסכום הנקוב.
 130/0כ- הבנקים. מניות של ערד־השוק,

 מניות של השוק ערך הוא זה מסכום
 חברות של חלקן הוא 10סג/ ד,תעשיה.
חב : 14!־/" מהווים היתר כל :ההשקעה

 למשכנתאות בנקים ,5ס/0כ־ מקרקעין רות
 חברות־ביטוח ,2.50/0 ושמתים מיסחר ,3״/״

.10^1 מימון מוסדות ,2.5ס/0ו

 ב״פורמה״, היה עוד שרון כשאריק
כשהח ,במישרמד,ביטחון דרכו בראשית

ההחל אחת היתד, סדר, שם לעשות ליט
מת סוכני־הנשק סילוק הראשונות: טות

 אריה את גייס זה לצורך המישרד. חומי
והל שמעתה וחשב בארצות־הברית, גנגר

בין נסע הוא ישירות. נשק ימכור אה

זורע (מייל׳) אלוף
? סוכנים צריך

*
 שהתפרסם כפי שם, ומכר לשווייץ היתר
 בהרבה נגד־טנקים פגזים מעשה, לאחר

דולרים. של רבבות
 לנטרל יודעי־דבר, אומרים הצליח, הוא

 מכירת בעסקי אז עד שעסק המנגנון, את
 מכירת עניין לבדיקת ועדה מינה הוא נשק.

 אלוף מערכת־הביטחון, מבקר ואת הנשק,
 את לבדוק זורע, (״זרו״) מאיר (מיל׳)

 כפי הדו״ח, דו״ח. לו ולהגיש הנושא 0
 כאן עד נגנז. הוא הוגש. פורסם, שכבר

העובדות.
ה• נגגז למה ההשערות. מכאן
פשטנית, תיראה התשוכה דו״ח?

המס : נכונה כבל-הנראה היא אף
מהן השר. של לרוחו היו לא קנות

א ה1תה״ ל
נוספות התייקרויות

 יעלה כלכלנים, שמעריכים כפי אם,
 עליית־המדד תיראה ,10סבכ־!ס/ אפריל מדד

 בדיאגרמה, כמו האחרונות השנים בשלוש
נקודות. 400ל־ מתקרב המדד, כשהוא,
 בדרך, ארידור ליורם התקלקל משהו

 מ־ הקרובים בחודשיים נהנה אולי ולכן
 הן אך לקטון, היו שאמורות סובסידיות
 יצא לא שד,מדד כדי הכל תיגדלנה,

המחירים כמדד החזוידו העלייהמגידרו.

 של לרוחו היו שלא מסקנות אותן
 ממה ההיפף ככל־הנראה, השרץ
 סוכני־נשק צריך :תחילה שחשכ

 הביטחוני היצוא את להגדיל כדי
 מגיש זאת מסכיר איך ישראל. •טל

 ישר — האופיינית כדרכו ז הדו״ח
ולעניין.

 עשויות הנראה שככל האפשרויות מהן
שלמדי שם נאמר בוודאי ן בדו״ח להיכלל

במ בעיקר בסוכני-נשק, להיעזר כדאי נה
 יכולים הם שרק עודף, צבאי ציוד כירת

השונים. קשריהם בשל למוכרו
ש שם; שנאמר לוודאי קרוב

 כמכירות, יעסקו שהסוכנים כדאי
 או צריכה אינה כמדינה, שהמדינה

 נאמר גם ואולי כהם. לעסוק יכולה
שה עיסקות לכצע שכדאי שם

 וש־ הקשר, את כהן יצרו סוכנים
 עיסקה, לכלל כאות היו לא אחרת
לבצעה. מאוד כדאי כאשר כעיקר

 לארכעה השנה, מתחילת לצרכן
 הרכה וזה 30/״סכ־ תהיה חודשים,

ל להגיע כשרוצים כעיקר מאוד,
 ממאה פחות של שנתית אינפלציה

לא והמים החשמל הבנזין, אחוז.
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לצרכן המחירים מדד
שנים שלוש תוך 400 עד מ־ס

 תעריפי לא גם כינתיים. ייתיקרו
יוני. לפני שיטוס למי הטיסות,

 פריצת את שעבר בשבוע חגג הדולר
 לא בוודאי זה אבל השקל, 20 מחסום
 הקיץ לטום ישראלים מיליון לרבע יפריע

לחו״ל.

ה ס ר בו ה

מדוע
נחקר

המיסחר
במניות

 כדי בבורסה. קלאסי שבוע היה השבוע
 הכבד, החום בימי האווירה את לחמם
בור :התוצאה המזגנים. מלהפעיל נמנעו

 מקום תמיד יש כזו בבורסה בעליה. סה
לסיפורים.
 שהוא מופלא, בסיפור נעסוק תחילה

 חברת־ההשקעות היא דנות לאמיתה. אמת
השו פי־בי, האחזקות בחברת שליטה שלה
 שעבר בשבוע הבינלאומי. בבנק לטת

 שבעלי הבורסה״ ״הודעות במסגרת פורסם
 מו־ מחברי כמה היתר בין בדנות, עניין

גדו חבילות קנו ואחרים, עצת־המנהלים
דנות. מניות של לות

 וחשכו ההודעה את קראו כולם
 קונים, כעלי־הכית אם נו, : לעצמם

 שערי אנחנו? גם נקנה לא למה
 יעלו, כטח ״דנות״ של המניות

 ואומנם לחגיגה. להצטרף כדאי
 מעט, עלו השערים להצטרף. החלו
 גם עככר. הוליד ההר מעט. ירדו

 של התלת־חודשי, הנאה, המאזן
עזר. לא 8צ כמרס 31ל־ ״פי־כי״
 אלה טובות עיסקות עשו זאת לעומת

 של בשער ארגמן מניות לעצמם שרכשו
 לחלב אותם ומכרו לבורסה, מחוץ 750

 להודיע, וטרחו נקודות 1100ב־ השקעות
 לקנות. שימשיכו להאזין, שנאות מי לכל
 בינתיים, אך קצת. עוד קנו באמת והם

 והעלה לקנות הרחב״ ״הציבור גם התחיל
 הקונים אך נקודות, 1600ל- השער את

הביקו את לספק כבר התחילו המקוריים
 נקודות, 1400ו* 1300 של בשערים שים
 מרוויח. שהעסק לחבריהם להוכיח כך ואגב

 ל״מוכרים הגיע שארגמן עד בינתיים,
 הצליחו ברציפות, שנייה בפעם בלבד״
 ״השקעה קוראים ולזה גדולה. כמות למכור

תעשייתיות״. במניות
 השבוע הופסק מדוע יודעים אתם אולי

 להנהלת בניין? בנק של במניה המיסחר
 היא כאשר משלה: שיקולים יש הבורסה

 במניה חריגה פעילות שמתנהלת רואה
 בשאלה, בדרך־כלל פונה היא מסויימת,
 מהי לו ידוע אם לבנק, זה במיקרה
 מיקרה היה לא עוד ל״חריגה״. הסיבה

כש הסיבה. לו שידועה השיב שהנשאל
 נתן הבורסה, למנכ״ל המשנה את שאלתי
 דווקא, בבניין המיסחר הופסק מדוע שילה,
מפ המניה כאשר חריגה, פעילות בשל
 בשעריה והעליות המדד אחרי הרבה גרת
שי הם שאלה השיב מתונות־יחסית, היו

 אמרתי, כך, אם הנהלת־ד,בורסה. קולי
 של כשהמניה המיסחר הופסק לא מדוע

 זה, גם ?470/0ב־ אחד ביום עלתה אוניקו
 ״אם והוסיף: שיקול, מתוך היה אמר,

 שעולה מניה בכל המיסחר את נפסיק
 יום כל נצטרך אחוזים, עשרות בכמה

מניות.״ 20ב־ המסחר את להפסיק
 ״או־ צנחה השבוע כסוף אגכ,

 אלה וכל כלכד״. ל״מוכרים ניקו״
מח ,47״/״ הנייר״ ״על שהרוויחו

 מהסחורה. להיפטר להזדמנות כים
 מסחררות עליות של דומות פרשות

 וכעוד וב״שלטון״ כ״תדיר״ היו
 אך ומוכות״, ״יפות מניות כמה
 הפרעות ללא להיסחר המשיכו אלה
הכורסה. הנהלת של


