
החסד ימי
חסתיימים

 שקלים 100 חגג הדולר לחגיגה: כפולה סיבה לשר־האוצר היתה ובשקט, לאט שעבר, בשבוע
 את בחשבון ניקח ואם בתפקיד. כחודשיים אחרי מבוטל לא הישג בהחלט הם אלה שני .15.2* !דד

 יורשו. של תרומתו גדולה מה נבין האינפלציה, בהקטנת ארידור יורם שהשקיע אמצים
 הוא האחרונים בחודשיים עושה. שהוא מה יותר חשוב החדש, שר־האוצר שאומר מה חשוב לא

 להגדיל, כך, על אותנו לפצות מבלי ברבע, שלנו השכר את לשחוק האינפלציה, את להאיץ יה1:
 היצוא. את וגם היבוא את להאט הצליח הוא הסובסידיות. את ולהקטין המיסים את ולהעלות ־חיב

 ההיטס שמחיר למרות במטוסים, פילפלים להטיס שכדאי להוכיח שהצליח הראשון שר״האוצר !
 מנותקת הכלכלה אצלו הראשון שר־האוצר הוא אירופה. בשוקי עבורם שמתקבל מהמחיר ■ל

 (בינתיים),שפירא אברהם ח״כ עם מסתדר הוא אותם. מכיר כבר הוא — לכלכלה פרופסורים
 מסכים הוא הורוביץ אלי התעשיינים נשיא עם לעכשיו), דיונים(נכון עורך הוא משל ירוחם

 חסד. היום לו נוטים שהכל שר־האוצר הוא — כמעט) דבר עושה לא היצוא(אך את לעודד דין־
 לקניית הדואג גם והוא מצומצם, אשראי גבוהות, עמלות בעד הוא חסד: לו נוטים הבנקים אפילו

 מחליט שכן, מחליט מתעצבן, לא פנים, מסביר מחייך, סימפטי, דווקא הוא שבהסדר. זת־הבנקים
 לגבות רוצה ואפילו הישן, במקום חדש מנכ״ל באחרת, דוברת מחליף מחליט, לא רוב פי ועל א,
 עובד הוא האינפלציה. בשל דווקא עימם, היטיב אינפלציה בתנאי למיסוי החדש שהחוק מאלה זים
מאוד. מתקשה הוא להחליט גם מאוד, קשה וה,

 שקלים. 120 בן אז יהיה הדולר החסד. ימי יסתיימו חודש ואולי שבועיים בעוד
תיגמר. ישראל עם של ובלבות

פעמ<<ם ולהפס<ד !חסוך
 מהחוסכים אחד עוד אליי הגיע בנקים. ושוב
 שב־ הממשלתיות בתוכניות־החיסכון *מנים

הסיפור: מתחיל בדיוק ועכשיו הבנקים. נוע
 יש חוסך לאותו פעם. ועוד פעמיים להפסיד ־

 חשבון שיש ולמי הבנק. באותו ערש חשבון
 עוד החל ממנו שחלק אוברדראפט, גם יש יש,

 החל החוסר כאשר שנים, שש לפני פטמבר
 בסכום־החיסכון. אוטומטית וחוייב סוך

 ה־ תוכנית הגיעה השנה בספטמבר בדיוק
לפדות לבנק החוסר הורה ואז לפירקה, סבון

 להפוך וץ־
 מת :סף

חי ־כסף
 שמניותיו בנק של האינטרס לדעתכם מהו

 לעודד — לעשות צריך הוא מה בהסדר, נאות
 את לעודד או במניותיו, להחזיק הלקוחות

אותן? למכור וחותיו
 ערבה שלמניותיהם הבנקים כל כאילו ׳נראה

 בנק־ישראל באמצעות שקונה גם והיא !משלה,
 שכבר הדולארים מיליון 600 את ■פות־הגמל

 ימשיכו המניות שבעלי כדי מגידרם, יצאו ברו,
 ,האיש מתרשם לפחות כך בהם. ןזזיק

 בשבילכם: בשורה לי יש ובכן, ורחוב׳׳.
 עיסקי אינטרס יש ככנקים, לבנקים

 את ימכרו שבהסדר מניותיהם בעלי
 קופת — שמשלם מי יש מרת.
כל, קודם אחרת. או זו בדרך — :!דינה

 דבר אותו. יכסו האוברדראפט בעלי1
 ״מת״. כסך זה בנקאיות מניות גי,

 ״חי״, כסך הוא היום למניות גמורה
 הבנקים. כל מחפשים !זה

 סוף לקראת בעיקר לבנקים עוזר .חי׳׳ כסף
 אלה מניות של שההיצעים תראו ואתם זנה.
 30 הקובע: התאריו שמתקרב ככל ■לו

 להחזיק כדאי אם לשאול כדאי עכשיו :צמבר.
 את שמכר מי חכמה: תשובה לי יש האלה. ןניות
 הראשונים המיסחר בימי שלו הבנקאיות וניות

 התמורה את השקיע הבורסה, סגירת ודי
 מניות היום שבידו בסכום וקנה וחזר דולר מורי

 יותר 15* של כמות היום בידו יש — קאיות
 המפולת. בעת לו משהיו בנקאיות יות
 החליט. לא שעוד למי להחליט. זמן לכם יש

 אז שבוע, בעוד יקרה מה יודע לא אני מזה ץ
 .או ארבע בעוד שיקרה במה בטוח להיות לי ,?ה
 שנים? ט

61

 נעשה. כך האוברדראפט. את ולכסות תמורתה את
 סוף — לתאריך לב (שימו משהו: עוד נעשה

 ניירות הוראה, לקבל מבלי קנה הבנק ספטמבר)
באובר שוב להיות לחוסך וגרם הבנק של ערך

דראפט.
כבר שידעו מה ידע, לא שהחוסך היא הצרה

מאור מפקחת
התפקיד בתוקף תעזור, היא

 ידעו, והם בדרך. שהמפולת — הבנק מנהלי
 טורחת לניירות־ערך הרשות היתה לא אחרת

 פעולותיהם על שאלון למנהלי־הבנק לשלוח
 לפני שבועיים שלהם הבנקאיים בניירות־הערך

 נקנו שבו התאריך את בדיוק החופפים ההסדר,
 חשבון על הבנק של ניירות־ערך החוסך עבור

האוברדראפט.
 המניות של וההסדר המפולת
 כפול: הפסד לחוסך גרמו הבנקאיות

 המניות של הדולארי בערכן ההפסד
 המניות של בשערן והירידה )40(־/״
על . הריבית וחיובי )179(״׳

המכירה
בישראל,
התשלום
בניו־יורק

 מלווה הוא מעניין. סיפור היום לי יש
 היורדים עיתון שקרוי במה המתפרסמת במודעה

שלנו. ישראל הניו־יורקי
 בדולארים אינפלציוניים שקלים להחליף איך
 קניה ושערי עמלות ובלי מאמץ ללא ירוקים

 הנה הבנקים? למען עוברים שתמיד ומכירה,
 כל החוק, את נוגדת איננה אגב, שהיא, השיטה,

 פחות לישראל, התמורה את מעביר אתה עוד
בני״ מיספר כפול דולר 3000 של הסכום

 להבריח דרך שזו טען כבר מישהו המישפחה.
, , שטות. דולארים.

ב־ שקלים מלהחליך, טוב יותר מה
 ישראל לממשלת מציע אני דולארים?

הממ החברות מן חלק זו בדרך למכור
 ולהקל נכסיהן, את לפחות או שלתיות,

 ממשלת עלינו. הרובץ החוב על מעט
 הבית ובעל הקרקעות כבעלת ישראל
 מה ״כל למכור יכולה במדינה הגדול

בישראל״ ניידי דלא בנכסי שכרוך
ל דולארים ולקבל המודעה, כהצעת כהן־אורגד שר־האוצר

בניו־יורק. חשבונה שלא מחליט שכן, מחליט

חרבי פיסטוק"
הזג

 מה נבדוק הפעם אי־אפשר. חג־המולד בלי
 כרטיסי־האשראי חברת אקספרס, מציעה

 יש ולקוחות החג. לקראת ללקוחותיה הנודעת,
העולם. רחבי בכל מיליונים לה

 המופעלת חשמלית, מכונת־כתיבה למשל,
 קילו, שלושה הוא מישקלה שכל סוללות, על־ידי
5.5 וגובהה ס״מ 24.5 אורכה ס״מ, 31.5 רוחבה

מה חלק ניקנו שבו האוברדראפט,
הבנקאיות. מניות
 את לבטל ומבקשים לבנק פונים עושים? מה
 נתבקש לא שהרי הבנק, של ניירות־הערך קניית

 הבנק, של לוועדה מועברת הבקשה כן. לעשות
 על ידע לא ושאיש כאלה במיקרים לדון שצריכה
 אמרו לחוסר עובדה קיימת; שהיא מסתבר קיומה.

לוועדה. הועבר שהגיש שהמיכתב
 על הריבית שבועיים. עוברים שבוע, עובר

 החוסך תשובה. אין עדיין חוגגת. האוברדראפט
ה את למכור מחליט והוא במלכודת, שלנו

 בתמורה ומזוכה מוכר הוא .שלד. בנקאיות
 האוברדראפט, את לכסות עכשיו מספיקה שאינה
בצעדי־ענק. יום מדי הגדל

 תשובה אין עדיין — לבנק רצים שוב
 גם עכשיו קיומה. על ידע לא שאיש מהוועדה,

 המיכתב את קיבלה לא שהוועדה לפתע, מתברר
 בסניף אבל הנראה. ככל בדרך, אבד החוסך. של
 יועבר הוא היום וכבר המזל, למרבה העתק, יש

 והתשובה החוסך. של עניינו את שתבחן לוועדה
הבא. בשבוע —

 חיובית,׳׳ תשובה לך מבטיחים לא ״אנחנו
החוסך. של חשבונו מתנהל בו מנהל־הסניף, אומר

 או ישנן, שהיו, ועדות אותן שכל מקווה אני
 הבנקים כל והם — בנקים אותם בכל יהיו,

 הנדרש את יעשו — בהסדר כלולות שמניותיהם
 שהבנק ערש, חשבונות ולבעלי לחוסכים ויחזירו

 בשבועיים־ הוראה ללא ממניותיו להם קנה
 אני כספם. את מפולת־הבנקאיות, לפני שלושה

 ל־ ולפנות לחזור שנפגעו אותם לכל מציע
 לא זו אם בכתב. תשובה ולדרוש הנהלות־הבנקים

 בבנק הבנקים על למפקחת לפנות תתקבל,
מאור. גליה בירושלים, ישראל
 בתוקף כן, לעשות חייבת היא תעזור, היא

 הוועדה לידר כיתבו יעזור, לא זה ואם תפקידה.
 ח״כ מיודענו הוא הלא ישראל, בנק של המייעצת
יעזור. הוא שפירא. אכרהם

 הוא לשר־האוצר. כיתבו יעזור, לא הוא ואם
 לומר. מה לו יש בבנקים. גדול עניין בעל היום
 מנהלי־הבנקים, את קרובות לעיתים רואה גם הוא

 להם שיאפשרו בקשות מיני בכל אליו הבאים
 יזכיר הוא זו בהזדמנות יפה.׳׳ השנה את ״לגמור

אותו. סידר הגדול שהבנק הקטן, החוסך את להם

 או תיק כל מתוך רבה בקלות נשלפת היא ס״מ.
 מכניסים לכן שקודם בתנאי מיזוודת־מנהלים,

 מקשים 44 ועוד מקשים 88 לה יש לשם. אותם
 להדפיס אפשר ואחרים. מדעיים סימנים עם

 ולראות חום במדפסת או רגיל נייר על ישירות
 בטרם האחרונות, האותיות 16 את צג(חלון) על

תיקון. הטעון את ולתקן סופית, הודפסו
 הפרוספקט, כדברי שלך, היא זו מכונת־פלאים

 דולר 298 של ובמחיר בביתך ניסיון יום 15ל־
 שימו לחודש. דולר 37.25 של תשלומים בששה

 ודמי־טירחה. עמלות מיני וכל ריבית ללא לב!
 וגם בחזרה לשלוח אפשר ימי״ניסיון 15 ואחרי
הכסף. את בחזרה לקבל

 אמריקן באמצעות לחכור גם אפשר תצחקו,
 או — העומד חלבי פיסטוק של עץ אקספרס

 — יעמדו הפיסטוקים פריו, דיוק, ליתר
 שנים לשלוש חכירה בתנאי שנה כל לרשותכם

2.5 של מישלוח לכם המבטיחים שנה, אפילו או

 סוללות על מכונת-כתיבה
שולפים אחר־כך מכניסים, קודם

 ורבע קילו חודש ומדי מייד, פיסטוקים קילו
 דולר 42 של במחיר השנה, במשך נוספים

נוסף. מישלוח לכל דולר 23ו־ הראשון למישלוח
אומרים? אתם מה נו,


