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בסדינה
מתננון

ם קי ס * ע י ד י ג ב
 עלול מסומגיס, בקלפים פוקר המשחק

 משחקי מיהול רק לא מואשם עצמו למצוא
 המגלגל אדם הזולת. בהונאת גם אלא מזל,

 גדולים, יותר הרבה בסכומים דומה, משחק
 מצד פגיעה לשום צפוי אינו בעסקי־בורסה,

 כזה במקרה לדבר ניתן היותר לכל החוק.
נתונה זו קביעה שגם אלא מוסרי, פגם על

_______________מבקר־המדינה. לאישור
 המדינה לאזרחי הצטיירה זו תמונה-*

 על הידיעות פרסום אחרי האחרון, בשבוע
עדון של פעולתו ם, מו ל ששימש, המשקיעי
כ של לעסקות־בורסה בקואופרטיב מעשה,

 ה־ במשרד־האוצר, בכירים פקידים שלושים
ובנק־ישראל. תעשיד״

 הבורסה, משחק :רחב. פעולה שמח
 אחרים, ערך וניירות מניות וקניית מכירת

ה ביותר. לפופולארי האחרונה בעת הפך
ה מאז ניכר הון הצטבר שבידם אנשים
ל כדי השקעד״ מקורות מחפשים פיחות,
 גדל מכך כתוצאה כספם. ערך את הבטיח

 העלה רבות, חברות של למניות הביקוש
הריאלי. לערך מעל הרבה ערכם את

 בבורסה, נערכות ביותר הטובות העיסקות
 של חדשות מניות לשוק מוצאות כאשר

הנומי במחירן אז נקנות הן שונות. חברות
ב אפילו או למחרת, מיד ונמכרות נאלי,
 לעיתים המגיע ענקי, ברווח היום, אותו

אחוז. 80 ואפילו .50ל־
 זד, מחזה התרחש האחרון בחודש רק
 החרשות המניות הוצאת עם פעמים: שתי
 זהו המזרחי. בנק ושל אלמו חברת של

 לאנשים אפשרויות ורב נרחב פעולה שטח
הצפו ובתנודות הבורסה, בשוק המתמצאים

 קבוצת לגבי הדבר היה יפה במיוחד בו. יות
המטמיעים. למועדון שהשתייכה האנשים

 הורכב המועדון • התפקיד בתוקף*
ה בין ביותר. והעילי המובחר הצוות מן

 מנהלי של הסטים שני אליו השתייכו שאר
 גל- ישראל המדינה: של הכלכליים המשרדים

 שרון, ויוסף המסחר־והתעשיה ממשרד עד,
 הוא המועדון מחברי אחד ממשרד־האוצר.

 ראשות ראש כוכב, דוד הפיחות, אדריכל גם
 המועדון, כמזכיר במדינה. הכלכלי התיכגון
ומכי בקניות העוסק הישיר האיש כלומר,

 בנק של בכיר פקיד שימש בבורסה, רות
 באופן העוסק אוסנזוסר, דויד ד״ר ישראל,
 הערך ניידות שוק של באנליזה מקצועי

בישראל.
 משרד בשום עובד שאינו היחידי האדם

ל הבורסאי הפרשן דורון, הוא ממשלחי,
 בנק של בכיר ופקיד קוד־יסדאל, של שעבר

בהודה. פו־כסתנגר
בתוקף, הצהירו המטקיעים מועדון זמרי

 עיסקוח־הבורסה לצורך נוצלו, לא מעולם בי
 בתוקף אליהם שהגיעו הידיעות את שלהם,

 כי להאמין מאוד קשר. מאידך, אך תפקידם.
 היא, עובדה ידיעות. לאותם בניגוד פעלו

 לו שאיפשרד, בצורה נבנה המועדון כי
ה בעסקי הקשורים השטחים כל את לכסות
בורסה.

למו המשתייכים הבכירים, הפקידים
 החברות, של מצבן ל9 מראש יודעים עדון,

 המאזנים של הרשמי הפרסום לפני רב זמן
 חברות אילו מראש יודעים גם הם שלהן.

 זק דבר חדשות. מניות ייהוציא עומדות
 פניות בהזמנת ראשונים זכות להם מאפשר

אלה.
 של המו ש הסבירו, אף המועדון חברי

 ששולמו קטנים, מסכומים מורכב המועדון
 העת עד אבל תדשיים. בתשלומים ידם על

 תוך מניות לרכוש היח ניתן האחרונה
 בחושים רק יחסית. קטן, ראשון תשלום

המחיי חדשה, תקנה לפתע יצאה האחרונים
 מחמישים פחות לא לשלם הרוכש את בת

 למי אבל רכישתה. בעת המניח מערך אחוז
 גם מסוגל הבנקים, עם נכונים קשרים שיש
תשלומיו. תנאי את להקל כיום

 שהמועדון למרות הפתאומי. העיתוי
 משנתיים, יותר במשך פעילותו את מנהל

 הכלכליים, המשרדים בידיעת רב זמן מתוכן
ה רק העתונות דפי אל הידיעה הגיעה
שבוע.

 הידיעה בהדלפת הפתאומי לעיתוי הסיבה
 לפני ביותר: פשוטה הינד. הרחב לציבור

ידי בעקבות מסויים, שבועון התחיל שבוע
ב הפרשי״ את לברר לידיו, שהגיעו עות

 ברור, היד, אלד. לחוגים המוסמכים. חוגים
 פרסום את למנוע אין מעתה כי רגע, מאותו

 הרשימה פורסמה ימים כמה כעבור הפרשה.
רשמי. באופן כמעם ערב, בעתון
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