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דומה גודל צפו׳ נוספים 70הבורסה-ד מאולם הוצאו פושטי־וגל

 הרץ מנחם עלה שעבר שבוע ף
 בורסת ליד בבנין עליונה לקומה ■4

 היה הרץ מנחם למטה. וקפץ היהלומים
 בקלוב וחבר עצמאי בוקע״יהלומים

 את פרט הוא לדברי־חבריו היהלומים.
 לפני לו שהיו האחרונים הדולרים 100

* שהתאבד.
 לגציאל, דניאל את כששאלתי

 היהלומים תעשייני התאחדות נשיא
 הכללי המנהל שור, צבי ואת בישראל,

 על שמעו הם אם ההתאחדות, של
 לא שהוא •שמענו טענו הם המיקוד״

 •היה הרץ מנחם בסדר.' כל־כך היה
 בענף עבודה היתה עוד כל בסדר'

עבודה. אין והיום היהלומים.
 הפרק על השבוע העומדת השאלה

 המיקצוע בעלי שאר יעשו מה היא
 1200 פוטרו השבוע הפרנסה. חסרי

 סטאר שחברת אחרי מלטשות, עובדי
בעולם הגדולה החברה דיאמונדס,

 מפסיקה שהיא הודיעה יהלומים, ליצור
בארץ. לייצר

 בעל שהוא חלפון, דויד סיפר
 בתל־אביב: 41 הגרא ברחוב מלטשה

 בשביל עובדים 50 ומעסיק קבלן, •אני
 שעבר הרביעי ביום סטאר. חברת

 אזהרה בלי מהחברה, לי הודיעו
אינו מבחינתם שהעסק מוקדמת,

ת______ א ______ס
יריב עחלסית

החות לעבוד. מפסיקים ושהם ריווחי
 כל פיטרתי. שאותם הראשונים הם כים
 עד עובדים, עשרה מפטר אני יום

 צריך שאני היהלומים את שאגמור
 יוצאים היהלומנים מוגמרים. להחזיר

 וסטאר ביולי 27ב־ השנתית לחופשה
.20ה־ עד העבודה את לגמור דורשים

 ולאן הפועלים יעשו מה יודע לא אני
 שגמיים ,במשךילכו.'

,,נאבקתי
 שבוע לפני הראשון יום ך*

 לאסור הבורסה הנהלת החליטה
 כפושטי שהוכרזו יהלומנים, 17 על

 של המכירות לאולם הכניסה את רגל,
 שמות ניתלו המודעות לוח על הבורסה.

שהת יצרן הרבסט, יעקב היהלומנים
 מהיר בקצב גדל קטנה, ממלטשה חיל
רגל. כפושט והוכרז הסתבר מדי,

 תל־אביב של הזוהר מנערי כמה
 גיטר מיכה מהשטח. נעלמו ונתניה
 גל לפני עוד הרגל את שפשט

 כמה לפני שעד הגדול, פשיטות־הרגל
 שגילגל מאוד מבוקש גבר היה שנים

 במלטשה ולוטש עתה יושב מיליונים,
ברמת־גן. זעירה

למצב הסיבות מה
 25ג״א גמה בדולרים. המחושב שבר-העבודה, ג.

בבלגיה. המשולם משבר״העבודה
ביש וגרועים בבלגיה נוחים המרה שערי הסיבה:

ראל.
 ממחזור כמעט יצאו בישראל היצרנים גדולי .2

באשראי. דראסטי צימצום בגלל השוטן׳ הייצור
 הבנקים תביעת ועומדת תלויה עדיין הסיבה:

ת לכיסוי מ שולמו. שלא חו
 הליטוש מיקצוע את עזב ומיומן אמין מח-אדם נ.

לתעשיה. מחדש להפנותו וקשה המשבר, פרוץ עם
 נראה בדולרים ששכר־העמדה למרות הסיבה:

 בעבר משהשתכר פחות יהלומים לוטש משתכר גבוה,
אחרות. לתעשיות בהשוואה

 אין גאות שער ביטוח ואי הבנקים לחצי בגלל .4
.4 2 ....................................

 יצואנים עם להתמודד יכולים בישראל היצואנים
 ביד אשראי ללקוחותיהם הנותנים למשל, הודים,
רחבה.

 ונוחים גדולים מימון מקורות להודים הסיבה:
 מהמשבר יצאו ולכן יותר, קטנות ייצור והוצאות סתר
יותר. ובריאה נמרצת בצורה בענף
 על יושבים והמיטחר התעשיה האוצר מישרדי .5

 לעומת הדברים מהלך את לשנות מנסים ואינם הגדר
 בעבר, התעשיה שקיבלה ונמרצת רחבה תמיכה

קודמות. מממשלות
 לענף יזומה בעזרה גרוע נסיון לאוצר הסיבה:

 והעידוד הנמוכה הריבית נוצלו בעבר היהלומים.
 על-ידי הועברו וכספים לדעה, פיתוח לאזורי

 בחו׳ל השקעות כמו אחדות, למטרות היהלומנים
יותר. גבוהה ריבית השגת לשם
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הבורסה. לאולם להיכנס עליהם שנאסר אלה בין הוא לב־פתוח. ניתוח


