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סגוחקיס הבנק■□:
לדעת עצמם אח

 לקסיקון של 194 בעמוד
ל שחייב בנק כתוב: אנגלי בנקאזת

 של בסופו יצטרך מדי, יותר מחוק
 מחיקת עצמו. את למחוק דבר

 עושים שהבנקאים מה — חובות
לגבותם. תיקווה שאין לחובות

 חמש מכלל הערה: תחילה
 שתיים: נוציא הבנקאיות, הקבוצות

 הם הבינלאומי. דיסקננט!הבנק בנק
 פחות כי אף ,1988ב־ גם הרוויחו
 מעורבותם וגם ,1987ב־ מאשר

 היתה הכושלות ההלוואות בעיסקי
הרווח. גם מכאן קטנה.

 הבנקים, שלושת העובדות:
 נהנוזרח׳ לאומי בנק הפועלים,

 בהיקפן חריגות הפרישו.הפרשות
בלתי־גיתנים — מסופקים לחובות

סיוון מנכ״ל
— נתנה לא הממשלה

 שקל מיליארד 1.6 של לגבייה'
ה נועם דולר מיליון 900 שהם

 האחרים, הבנקים של הפרשות
דולר). ממיליארד יותר

 הפרופ׳ שהודיעו כפי הסיבה,
 מבנק סיוון ועמירם ברגלס איתן

 לאומי: מבנק זנבר ומשה הפועלים
ובנר למושבים לקיבוצים, הלוואות

 שאינם בלתי־מזוהים, ולאחרים
לגבייה. ניתנים

 בבעלות שהם הבנקים, שלושת
 פשטו כבר ציבוריים, גופים של

 1983 באוקטובר הרגל את למעשה
 עלתה ואז מניות־הבנקים) נפרשת
 שיבעה לממשלת״ישראל הצלתם

 ישלמו, (שאותם דולר מיליארד
 זוהי המיסים). משלמי כמובן,
שהעניין משום חשובה. נקודה

ברגלס יו׳׳ר
— את לסער —

ה בעצם, עצמו. על לחזור הולך
 אנחנו בעיצומו. כבר הוא תהליך

כרגיל. המחיר, את נשלם שוב
 ללוות שבא השורה, מן אדם

 להמציא צריך מהבנק, כסף
מש שיעבודים, ערבים, ערבויות,

 לו שאין טופס על ולחתום כונות,
עליו. לחתום אלא ברירה,
 הנ״ל), (ראה גדולים לווים יש

 אבל הדבר. אותו קורה שאצלם
ה החוב, את מחזירים אינם כשהם

 את מוחקים שהבנקים היא תוצאה
מישרד־האוצר. של בעידודו החוב,

קיבוץ? לסגור אפשר וכי למה?
בכלל? אם איזה, יחליט מי

ההלוואות. את נתנו הבנקים

 ש־ הבנה .היתה הבנקאים: בלשון
 חשבון על יהיה הסדר־הקיבוצים

 ממילא שהבנקים מכיוון הממשלה״
 את ביצעו והם לממשלה, שייכים

 שהממשלה סיבה כל אין מדיניותה,
 כבד היא החשבון. את תשלם לא

 ב־ הבנקים פרשת ראה מנוסה.
 רוצה אינה הממשלה אבל .1983

 הבנקים תרומת אז הכל. את לשלם
דולר. כמיליארד היא לעניין
 את העלו האחרון בשבוע רק

מחיקת- עניין הבנקאיות. העמלות

זנבר יו׳׳ר
 הכסף של הברזים —

 הממשלה בין נגמר לא החובות
 נשלם הבנקים כלקוחות לבנקים.

 הבנקים. שרותי עבור יותר השנה
בעניין. הנוסף חלקנו וזה

 את הכריח מי שאלה. עוד יש
 לנ״ל? הלוואת להעניק הבנקים

 במהלך־ היה זה הכריח. לא איש
 שאין כשהתברר הרגיל. העסקים

 ניסו בחזרה, כסף לראות סיכוי
 פנו הנ״ל הברזים. את לסגור

 הבנקים את ביקשה וזו לממשלה,
 ימותו שמא הברז, את לסגור שלא

מצמא.
פעמיים. קרה זה אגב,

 הבנקים אשמים. אין בקיצור:
 תפקידם. זה — הלוואות נתנו
 זקוקים היו כי הלוואות, לקחו הנ״ל
 מתערבת אינה הממשלה להן.

 מוגש כאשר אלא בעיסקי־הבנקים,
 לא אותנו ואנחנו? החשבון. לה

המשלמים. אנחנו שואלים,
 דברים כמה למחשבה: חומר
 לעשות היה אפשר וקטנים גדולים

 בתי־ ,כבישים דולר. במיליארד
 בקשישים, טיפול חינוך, חולים,

דברים. כמה ועוד

מחנים סינור
 צמיגים ארבעה מכונית לכל

 למכר ידוע גם זה כידוע. אחד, ועוד
 בת נאה מכונית שמו שעל שלי,
בנסי מרבה הוא אין שנים. חמש
לפע בחודש, ק״מ אלף בערך עות.
 בדרך חונה המכונית פחות. מים
גג). מקורה(תחת בחניה כלל

 לאחד מסמר חדר הימים באחד
 נקר). לפנצ׳ר(תקר, וגרם הצמיגים

 היה שהאירוע מכיוון גלגל. החליף
שלמח בבוקר נסע בשעות־הערב,

מ (תרגום מתקן־התקרים אל רת
 שיש ואמר פנצ׳ר־מאכח של שובש

 המסמר את הוציא הלז פנצ׳ר. לו
תי אבוב), מהצמיג(טיובלס־ללא

 אותו והחזיר אוויר מילא הדביק קן,
לתא־המיטען.

 זה ובכלל כשורה, הכל כאן עד
התיקון. עבור שקלים שמונה

 ואמר: המכונית בצמיגי הסתכל
 כל את להחליף צריך אתה תשמע,

הצמיגים.
נר דווקא הם למה, המכר: אמר
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של החתך את תראה טובים. אים
הם.

 חשוב לא החתך הצמיגאי: השיב
יב הן הדפנות, על תסתכל כל־כך,

 הם שנים, חמש ואחרי לגמרי, שות
להח צריך היית להתפוצץ. יכולים

מזמן. כבר אותם ליף
אר להחליף עולה כמה שאל:

צמיגים? בעה
 חוץ, תוצרת טוב, משהו לו: אמר

 יש תשלומים. ובארבעה שקל 500
 ואתה ■שראכרט. או ויזה בטח לך

 ואני הבא, בחודש רק לשלם מתחיל
הצמי את לך מרכיב כבר עכשיו

גים.
הס בשמיים, מבטו המכר נעץ

 לעצמו, וחשב בפנצ׳ר־מאכר תכל
 מה החודש, שקל 500 עוד לעזאזל,

להת יכול שצמיג אומר הוא יהיה.
לקרות. יכול מה יודע ומי פוצץ,

 במוחו הבריק ואז שוב הסתכל
האו עם להתייעץ צריך אני רעיון.

 אבוא אמר, אשתי, של ברדרפט
שלום. מחר, אולי

 למו־ טילפן למישרדו, הגיע אך
שקרה. מה לו וסיפר שלו סכניק

 נכון. שנכון מה תשמע, לו: אמר
 מה־ חוץ טוב הצמיגים של מצבם

צריר לא זה בגלל אבל דפנות,

 מת■□ מחי״ה
 במקרקע■־

■שראל
 הודעה לי ומסר אלי פנה חבר

 שום מינהל־מקרקעי־ישראל. של
 הודעת־תשלום עוד מיוחד. דבר
 לשנת ושימוש חכירה דמי —

 שקל. 354 איזה הכל בסך .1989
 השנה, חשבון על שקל 30 מהם

 ארוך עבר העבר. חשבון על והיתר
 על הגיעה לתשלום הודעה מאוד.

 הכל עדיין כאן עד הסבא. של שמו
בסדר.

 הנ״ל, של שהסבא היא הבעייה
 תל-אביב של ממייסדיה שהיה

הק־ בבית אחר־כבוד נקבר ),1909(

 לפנ־ תגיד חדשים. צמיגים לקנות
ב פנימית לך שיכניס צ׳ר־מאכר

 לא הם בעייה, אין ואז צמיגים,
יתפוצצו.
 וחסך שקל 100 שילם הלך,

 ניזוק לא האוברדרפט וגם .400
קשות.

ע ת ד  א
אכער מ א ה  ״

שלימד״
וט שידע למי ושכח, שידע למי

לפני הנה ידע, שלא ולמי שכח, רם
המפור על ראשון מכלי מידע כם
אמריקה. של בבתי־הכל־בו סם

 של ביותר המפורסם ״הכל־בו
 מילחמת־האז־ לפני מאז ניו־יורק

החו בשנה ,1848ב־ רחים״(נוסד
 מכתיר כך שנה), 140 לו מלאו לפת

במינו. המיוחד הכל־בו עצמו
 רשומים הכל־בו של לזכותו

 חידושים של הראשונה הופעתם
המק מגהץ־האדים כמו מרעישים,

 הנישא הרדיו הקופץ, הטוסטר ורי,
 מערבל־ סיר־הלחץ, (המיטלטל),

 המיקרו־גל, תנור (בלנדר), המזון
 לאופניים, אוטומטית תימסורת
 שבשימוש אחרים רבים ומוצרים
ברא נראו אלה מוצרים יומיומי.

 בניו־יורק, הכל־בו מדפי על שונה
 ועל ,157 מס׳ מיזרח ,147 ברחוב

שלו. הקטלוגים דפי
 שליד שלימו, האמאכר ממן
 ושלא עצמאי מוסד שהוא הכל־בו,

 מיב־ ,ניסויים עורך למטרות־רווח,
להצ שיוכל כדי והשוואות, חנים
ביו הטוב המוצר באמת איזהו ביע
הנית האחריות במינו. והמיוחד תר
 בלתי־מוגבלת, היא למוצרים נת
 בין ההכרחי הבסיסי הקשר זהו

לכל־בו. הלקוחות
 סתם או רוצה, יכול, שאינו מי

 לכל־בו לגשת חייב אינו מתעצל,
 רוכשים שלו הלקוחות רוב עצמו.

 מי הדואר. באמצעות המוצרים את
 לטלפן יכול נוסף מידע שמבקש

 או בניו־יורק, 212־421־9000ל־
 או בלוס־אנג׳לס, 213־859־7255
 בבברלי־ בשיקאגו. 312־664־9292
 מי יש.סניפים. ובשיקאגו הילס

 יכול וכיסו עצמו על להקל שרוצה
 ,1־800־543־3366ל־ חינם לטלפן
ביממה. שעות 24 במשך

 פניות כמה אלי היו משהו. ועוד
באמ רק לכאבי״גב. הקלטת בענין
להק שמבקש מי תפנו. לשם ריקה,

 בדומה כאבי־גב, למניעת אגודה ים
 יוכל בארצות־הברית הפועלת לזו

זה. מדור בשרותי להעזר
 להקים כאלה, והיו שמבקש, מי
 ולייבא המוצרים, אחד סביב עסק

 את למצוא לטרוח יצטרך אותו,
 כתובות. אין אצלי וכתובתו. היצרן

מת אני מיכתבים לטלפן. לא נא
 להשיב בהכרח לא לקרוא, חייב

עליהם.

 ברחוב תל־אביב של הישן ברות
 קרה זה אבל קורה. טרומפלדור.

 מינהל־ רוצה מה אז .1948 בדצמבר
 בסך־הכל ממנו? מקרקעי־ישראל

 40 חשבון על 290 מזה שקל. 354
האחרונות. השנים

 על דמי־חכירה משלמים ממתי
 הגיעו. ימות״המשיח חלקת־קבר?

 חלקם מובטח המת של לצאצאיו
 מקרקעי- בא עכשיו הבא, בעולם
 מקומו את להבטיח ומבקש ישראל

 תחיית לאחר הזה, בעולם הסבא של
המתים.

 ישלם? מי אחת: בעייה רק יש
 1948ב־ נהגו לא לפרעונים, בניגוד
 עם תל־אביב מייסדי את לקבור
 לעקל אולי היה אפשר חבל. כספם.
משהו.
 אבל אשם. המחשב יודע: אני
 החבר, של הסבא את קברו כאשר

 לא וגם מחשבים, היו לא עוד
מקרקעי־ישראל.

תפו^ ■■הישראלי□ שי
 )19 מעםוד (המשך

 אותי: שואלים ומחטטים, באים
פעו איתכם שיתפו הם אז ״תגיד,

לא?" או לה
או שולחות היו אחרות מדינות

 לנו היו בעיות איזה לעזאזל. תנו
בבנ לחשבונות בקשר שווייץ עם

 דימיין מישהו באמת האם שם! קים
 הוצאת שניזום אי־פעם, לעצמו,

 ישראל, לראש־ממשלת צווי־הבאה
ה שר הישראלי, לשר־הביטחון

 גם צו־הבאה הוצאנו שלא לב שמת
שלנו? לנשיא
לא? מדוע בעצם, •

לנו, היתה צורה איזו לא? מדוע
 לוועדה, מזומן היה רגן רונלד אילו
נשבע..." ״אני וממלמל יד מניף

 דמוקרטי, שאני תשכחי אל
 הוא באמת, אבל רפובליקאי. והוא

 מעבר הוועדה עם פעולה שיתף
 אף הוא לי. שהיו הציפיות לכל

 האישי ביומן לעיין לנו איפשר
שלו.

 היית את האם בו. עיינתי כן,
האי ביומנך לעיין למישהו מרשה

שי?
מתפרס זאת בכל לא. •
 בוושינגטון, השבוע מות
 נורת׳, של מישפטו סיום עם

 שכאילו חדשות, האשמות
המצ מיסמכים פורסמו לא

הנו שהנשיא על־כך ביעים
 פרטים ידע בוש, ג׳ורג׳ כחי,
 הקונטראם־אי־ פרשת של

בפרשה? חדש פרק זה ראן.
 הפירסומים את קראתי אני גם
 מעו־ שלמרות אומר ואני האלה,
 שהביאה ווטרגייט, בחקירת רבותי

 ניכסון), (ריצ׳רד נשיא להתפטרות
 .בנשיאות, חולשה כשמתגלה תמיד

נזהרים. באמריקה, אנחנו,
מעייף. זה אותנו. מחליש זה

 לגלות מנסים שונים עיתונאים
 בעולם להתקדם חדשים, דברים

הבו הפירסומים אף על העיתונות.
 שמעמדו מניח אינני השבוע, לטים

יינזק. בוש של

 של״ישראל ותלמיתה •
 כתוצאה ניזוקה באמריקה

מהפרשה?
 מזמן־מזמו למדתי תדמית? מהי

כרצו כותבים במילא שעיתונאים
 טעם אין ״תדמית". ויוצרים נם,

 להתייחס טעם אין בכך, להילחם
לכך. מדי יותר
עי של חודשים אחרי •
 תסכם כיצד בפרשה, סוק

אחד? במישפט אותה
 מצער מאוד פרק היה זה אוהו!

 אם שוב שיקרה שלנו, בהיסטוריה
 ואי־הסדרים הפגמים את נתקן לא

 יקרה לא שזה מקווה אני שאיתרנו.
יקרה... זה בוודאי אבל שוב,

ספקו הילכו •בישראל
 של מותו נסיבות על לציות
 בעת דווקא ניר עמירם

 נורת׳. אוליבר של מישפטו
 שמו את גם בזה שכרכו יש
 וטענו בוש, ג׳ורג׳ של

לו. נוח הזה שהמוות
 שהשבוע הזכרת בעצמך את נו,

 יש נורת׳, של מישפטו סיום עם
 של בעניינו לא־נוחים פירסומים

 ביותר שבקי כמי דווקא בוש.
 להערכה שותף אינני הזה, בנושא

 של ושמעמדו תתחדש, שהפרשה
להינזק. עלול בוש

 לתחקר להתחיל בכוונתי אין
 השערה כל או צדדי פירסום כל

מיקרי־מוות. חוקר אינני פרועה.
הפר סוף לקראת הולכים אנחנו

 לכרוך ניסיון כל להערכתי, שה.
 ארצות־הברית נשיא של שמו את

מע את להחליש או כזה, בפירסום
שמי מניח אינני ייכשל. — מדו

כאלה. לפירסומים יתייחס שהו .


