
2 7 .7 .8  שהייצוא זמן כל בינתיים, ״אבל :3
בדולר." משקיע הייתי אני עולה, והדולר יורד

3 .8 .8  בנוסחות־פלאים מאמין שלא ״מי :3
 זה ולחלק, להכפיל צריו לא שם בירוקים. ישקיע

אוטומטית." בא
10 .8  מעדיף הייתי כסף) לי היה .(אילו :83.

דולארים." — בטוח שהכי מה
17 .8  להחזיק כדאי יהיה ״עדיין :83.

 מן חלק שבוע כל ולהמיר עו״ש, מט״ח במט״ח,
המשכורת..."

24 .8  עלול השנה בסוף הכל ״הסך :83.
 בצעדי־ יתקרב השקל יותר: הרבה עגום להיות

 נוכל ואז אחד. אמריקאי סנט של לערך ענק
 של החדש הלאומי המטבע על להכריז סוף־סוף
הדולר." — ישראל

 על ההדלפה שבאה לפני חודשיים נכתב זה
ארידור. יורם של הדולריזציה תוכנית

27 .9  לזעוק ימשיכו הבנקים ״...אם :83.
 את יגדילו והם דולארים, לקנות נמשיך אנחנו

 לירושלים, לנסוע אולי, וימשיכו, גרעונותיהם
רחמים." לבקש ישראל, לבנק

ההתמוטטות. ליום ער הלאה, וכן
 שהעולם לקבוע ניתן זה בשטח שגם דומני

 את הציל לעצתו, ששעה מי הנולד. את ראה הזה
 זה לקח לתרגם יכול אינו שהאזרח חבל כספו.

לארבע אחת אלא המדיני, לשטח גם בקלות

פרשת ^ שנים
לגדאו

 (העולם ישי לשרית שהעניק בראיון
 של החדש ראש־העירייה טען )2410 הזה

 כתב חריש יוסף השופט כי לנדאו, אלי הרצליה,
 האשמה מן אותו מזכה שהוא בפסק־דינו בשעתו

 המזהירה ההגנה בשל רק גנוב רכוש קבלת של
 התמרמר — זה? זיכוי מין איזה פרקליטו. של

 כזה, זיכוי מפני להתגונן אפשר איך לנדאו.
החיים? לכל כתם המשאיר

 מחיי־ אינם שהדברים לי העירו מישפטנים
 כבודו למען דיוקם על להעמידם ושכדאי קים,
השופט. של

 נ. ישראל ״מדינת במישפט הכרעת־הדין
הבאות: במילים פותחת לנדאו' אליהו

 בעבירה הרשעתו לבין הנאשם בין היה ״כפסע
 של בדרן שהושגה בידיעה גנוב, רכוש קבלת על

 לבין בינו — פסיעות וכשתי פריצה: היינו פשע,
 שבה והגניבה, הפריצה עצם של בעבירה הרשעתו

 אני ומשוכנע בטוח שכן פכתב־האישום, הואשם
 של האשם את בו המעיד העד של בנאמנותו

ומכירתו. הגנוב הרכוש העברת
 של המזהירה הגנתו לנאשם לו שעמדה ״אלא
 של ממשותה וליטול מישקלה לגרוע סניגורו,

 עד, אותו של לעדותו שהובאה ראיית־הסיוע,
 באותה והצורך ומאחר בעיסקת־העבירה. המעורב

 בדיני־הראיות,דבר־מה׳, המתקראת ראיית־סיוע,
 תיכון■ לא ובלעדיה הפסוקה, ההלכה גזירת הוא

 בעיסקת־ מעורב של עדותו יסוד על הרשעה
הנאשם." את לזכות אני אנוס עבירה,

א השופט פשוטה: בלשון  מזכה שהוא אמר ל
 אמר הוא הסניגור. של כישרונו בשל הנאשם את

 של אמינותה את לערער הצליח שהסניגור
 היה יכול לא זו ראייה ובלי מסויימת, ראיית־סיוע

 כי אף הנאשם, את להרשיע החוק, פי על השופט,
 לפי העניין. על דעתו לגבי ספק משאיר אינו

 ואותו לעדות, כסיוע ״דבר־מה" דרוש היה החוק
נמצא. לא ״דבר־מה"

 זכה מדוע חשוב לא טהורה, מישפטית מבחינה
 נחשב הוא הורשע, שלא מכיוון בזיכוי. נאשם

 להחיל יש לפוליטיקה, קשר כל בלי כחף־מפשע.
אחר. אזרח כל על כמו לנדאו, אלי על גם זה כלל

# (

תדמור כלכלן
הזה הירוק הירוק

 עדיין להודיע: חיובי משהו גם לנו יש משרתים,
 הנמוך הסיכון בעלת ביותר, הטובה ההשקעה

חוץ." במטבע הוא ביותר,
2 2 .6 .8  במט״ח להשקיע מציע... ״אני :3

 ועוד מחדש... עולמו את יקנה הדולר (דולרים)...
 יכול המרחק מחסום את לעבור שמוכן מי עצה:

 במניות המתמחים ולברוקרים לבנקים לגשת
 ניו־יורק, של בבורסה הנסחרות ישראליות
 והשוק ריאלי, הוא דולר כל שם דרכם. ולהשקיע

עולה." שם
13 .7  ירוק הוא נמוך... הכי ״המכפיל :83.

בכיס!״ אותו להחזיק ואפשר
20 .7 לעיקר: מגיעים אנחנו ״ועכשיו :83.

 והמשקיעים הכספיים המוסדות היום שעושים מה
 הזמן כל מכריזים שערוריה. הוא המוסדיים
 שעולה אופטית תמיכה תומכים בשוק. שתומכים
 של מערכת־הביטחונות את והמסכנת הון־עתק,
 עניין לו שיש האוצר, לתמונה נכנם וכאן הבנקים.

 בבנקים תומך הוא הבורסה. של ביציבותה ברור
בהפסקות." אבל בבורסה, שתומכים

ההת לפני חודשים שלושה — זה (כל
מוטטות!)

*< '/ / ,,־
 ניגש מניות־הבנקים סביב ההמולה בשיא

 ידי את לחץ לי, בלתי־מוכר אדם ברחוב אלי
 לא בגללכם לכם! ״תודה ואמר: בחמימות
 לי סיפר הוא כולם!" כמו כסף, היום הפסדתי

 והשקל אתה המדור את לקרוא נוהג שהוא
עצותיו. לפי ולנהוג הזה בהעולם

 הנולד את שרואה מי של שם יצא זה לשבועון
 אמר המוקדמות ׳50ה־ בשנות המדיני. בשטח

 נעלמה, לא הפלסטינית שהבעיה הזה העולם
 לסרטן יהפכו הכבושים שהשטחים ניבא 1967ב־

 יפתחו שהמצרים חזה 1972ב־ המדינה, בגוף
 תצליח לא שסוריה ניבא ועכשיו במילחמה

 תחזיותינו של רבות מאות אש״ף. את לשבור
 ההפוכות שהתחזיות בעוד התגשמו, המדיניות

הופרכו. כלי־התיקשורת כל של
 העולם עמד האם הכלכלי? בשטח מה אך

שם? גם במיבחן הזה
 עורך תדמור, מאיר של תחזיות כמה הנה
 לפני רב זמן והשקל, אתה הכלכלי המדור

הבנקים: של המניות התמוטטות
25 .5  ומי זול. עדיין הוא הדולר ״... :83.

 דונאלד הוא כשהגיזבר בזול נקנה שלא אנחנו
רגן?" רונלד של שר־האוצר ריגן,

1 .6  ואומרים שחושבים למה ״...בניגוד :83.
הם שאותו הבנק בחסרי פקידים כמה עלינו

לנטלכום טריפולי ביו
 לחסל הסורי המישטר נסיון לרגל בירושלים, צהלות־השימחה נוכח —

העצמאית: הפלסטינית הלאומית התנועה את
 לניצים וושינגטון שמעניקה הבלתי־מסוייגת התמיכה נוכח —

הסורי: למישטר מוסקווה ושמעניקה בממשלת־ישראל, ביותר הקיצוניים
 השטחים את בהקדם לספח ממשלת־ישראל של ציפיותיה נוכח —

הכבושים;
 בשטחים הפלסטינית האוכלוסיה של והולך המחמיר הדיכוי נוכח —

הצבאי; המימשל על־ידי הכבושים
 ולברית אש״ף נגד הסורי המישטר עם לברית המערך ציפיות נוכח —

הפלסטיני; העם נגד ירדן עם
 ישראלי־פלסטיני שלום למען הישראלית המועצה סוגה

בקריאה: ובעולם גישראל שוחרי־השלום כל אל
 הישראלי, חיל־הים של הפעילה בעזרתו הסורי, הצבא הצליח אילו גם
 הדבר מביא היה לא אש״ף, של והמתונה האחראית ההנהגה את לחסל

סדר־היום. מעל להסרתה לא ואף הפלסטינית, הבעיה לפיתתן
 המישטר מטעם הממונים בהשראת הפלסטיניות, העמדות הקצנת

 בהצהרותיהם מתבטאת שהיא כפי — ואבו־מוסא אבו־צאלח — הסורי
 הטרור לחידוש תביא רק ישראל, לחיסול הקוראות שלוחות־הרסן

ימים. לאורך ופלסטינים ישראלים של ההדדי ההרג ולהמשך
 עד לישראל אוהדת שהיתה בדרום־לבנון, השיעית האוכלוסיה

 נוסף מימד מוסיפה ישראלי, לכיבוש עתה והנתונה ללבנון, צה״ל לפלישת
 ועקובה־מדם כוללת מילחמה התלקחות של הסכנה את ומגבירה ומסוכן,
זו. סכנה למנוע יכולה לבנון שטח מכל מיידית יציאה רק במרחב.

 הפלסטינית, לאוכלוסיה הכבושים בשטחים המתנחלים התנכלויות
 למדורה שמן מוסיפה מהארץ, הפלסטינים הגירת ״לעודד״ שנועדה

 גם ההתנחלות סוף. אין עד המאבק והמשכת האיבה העמקת את ומבטיחה
 הציבור מן גדול חלק של הגוברת ולמצוקה הישראלי המשק להרס תורמת

הישראלי.
 בארץ שוחרי־השלוב כל חייבים זו, קשה בשעה לבן,

האבדון. אל המירוץ הפסקת את לתבוע ובעולם
 שיסודותיו צודק לשלום נכונותה על מייד להצהיר ממשלת־ישראל על

הם:
ומדינות־ערב, ישראל בין הדדית הכרה —
 ולמדינה עצמית להגדרה הפלסטיני העם בזכות ישראלית הכרה —
 לצד וברצועת־עזה, מיזרח־ירושלים, לרבות המערבית, בגדה משלו

עימה, שלום ותוך מרינת־ישראל
 של במיסגרת ששת־הימים במילחמת שנכבשו השטחים כל פינוי —
 של והעצמאית המוכרת ההנהגה ואש״ף, מדינות־ערב כל עם כולל שלום
הפלסטיני. העם

 הפסקה על מייד להורות ממשלת־ישראל על ראשון כצעד
 הפסקת הכבושים, בשטחים ההתנחלות פעולות כל של

 הימי המצור והפסקת בהם, הפלסטינית האוכלוסיה דיכוי
טריפולי. חוך על ממשלת־ישראל שהטילה

 הישראלית המועצה
׳שואלי־פלסטיני שלום למען

בטלפיו מודעות
העתונים לכל
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