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מודעה

מפלגות שלטון שילמו מחירים כבדים למפלגות 
סקטוריאליות גם בעבר. 

־צודקים אנשי הליכוד שמזכירים את הוויתורים המפ
ליגים שעשה רבין. ההבדל מונח במטרה: רבין ניסה לסיים 
את הסכסוך הישראלי־ערבי. זה מה שרצו בוחריו. נתניהו 
לא מציע לבוחריו דבר. קודם רוקן את מפלגתו ממתחרים, 
)עמ' 2( עכשיו הוא מרוקן אותה מאידיאולוגיה.  

ויתור בלי תמורה
נחום ברנע

רק לפני מעט יותר משנה הייתה הריבית בישראל בשפל של כל הזמנים: 
0.1% † מאז היא עלתה ועלתה, ושוב עלתה — ועל פי הערכות מומחים 
תתייצב היום על 4.75% † את המשמעויות כולנו נרגיש: 
בעלי המשכנתאות ישלמו הרבה יותר, והקיפאון בשוק 
הנדל"ן יחריף † מומחים מסבירים: לבנק ישראל לא 
הייתה ברירה מול האינפלציה הדוהרת † הגזירות 
נמשכות: הלחם בפיקוח יתייקר ב־5% † עמ' 4

המשכנתה תזנק: הנגיד צפוי להודיע על עוד גזירה מכאיבה

סבר פלוצקר

הנגיד לבדו

ריבית
מכת

כל,  לא  אם  שרוב,  להניח  מותר 
חברי הוועדה המוניטרית של בנק 
אמיר  פרופ'  הנגיד  בראשות  ישראל 
ירון, מצדדים בהעלאת הריבית. על כך 
צריכה  לפחות  או  יש,  מחלוקת.  אין 
על  היום  להודיע  האם  מחלוקת  להיות, 
העלאת ריבית ברבע אחוז, חצי אחוז או 

שלושת רבעי האחוז.
בנק ישראל מעלה את הריבית כדי להחזיר 
שייקור  אלא  לבקבוק.  האינפלציה  שד  את 
הר התוצאה  את  הניב  לא  השקלי  ־האשראי 

השר  הממשלה,  ראש   2023 מתחילת  צויה. 
סמוטריץ' ויתר השרים ברחו מזירת הקרב נגד 
האינפלציה, והנגיד נותר בה לבדו. במציאות לא 
מתונה,  ריבית  שהעלאת  נראה  שכזו  נורמלית 
עד 0.25%, עשויה להועיל ולהנמיך את הטונים 
הצורמים של תזמורת האינפלציה.  )עמ' 5(
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מודעה

נירית ואשר שושן מעכו, 
הורים לשלוש, קורסים 

תחת נטל המשכנתה: 
"אנחנו מפחדים 

מהעתיד". איריס 
ליפשיץ־קליגר, עמ' 4 

| צילום: נחום סגל 

"הכל עולה יותר"

ירושלים הכי קרבית, השרון מוביל באחוזי גיוס

שוב פיגוע בחווארה: לוחם נדרס ונפצע בינוני

"ליגת הערים של צה"ל": מודיעין, רעננה וכפר־סבא בראש, 92% גיוס לתיכון מהר חברון † עמ' 18

הטרור בכפר הפלסטיני מכה בפעם החמישית מתחילת השנה: החייל נפגע, המחבל נמלט † עמ' 8 
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