
תדמור מאיר מאת

סרגלשו־ כהנא המיליונר
 השבוע ך סו ווו

התפחים נר 1111׳

ות! כסף אין י להתנחלו
 המשתתפים את נציג חוכמה ראשית

 יהודי, מיליארדר כהנא, קרל בשיחה.
קרייסקי הקנצלר כחברו, — אוסטרי אזרח

 בנהריה, נזולט־לשעבר מיפעלי בעל —
להן. מתרים וגם למגביות תורם

 שר־הפנים־והמיש־ הוא השני המשתתף
ההזדמנות בורג. יוסף ד״ר טרה־והדתות

בווינה. בורג ד״ר של החטוף ביקורו —
 אתן לא ״אני לכור;: כהנא
 לא למגבית. או לבונדס פרוטה
 וגם ייעשו שלא דברים שם תעשו

התנחלויות.״ לא
חי גם ״עושים :לכהנא בורג

ותרבות.״ נוך
 שאתה מה ״זה לבורג: כהנא

 ו־ הכסף את לוקחים קודם אומר.
 לא יטאני דברים בו עושים אחר־בך
להם.״ מסכים

 היום יש כי חשוב? זה למה תשאלו,
 כולם ומולטי־מיליונרים, מיליונרים הרבה

 לא כהנא. עם שמסכימים טובים, יהודים
 יש בארצות־הברית. גם אלא באירופה רק

 יותר טוב בן־ברית נמצא לא שעוד לזכור
ההש על יהיה מה היהודי. מהעם לישראל
קעות?

בורג שר־,הפנים לו יש מה כבד יהודי מיליונר שאלו
ותרבות ז*וינוך גם טושים אח לי היה ״אילו ענה: בעניין. להגיד

פיתוח א״־די־בי מנהליהבורסה
ם היו שדא מניות מכרו ה ו

 השבוע, בבורסה קורה מה להסביר כדי
 שורט בורסאי: מונח תחילה להסביר צריך

 ״מכירה בעברית, או ״חסר״ — (באנגלית
 וגם חלק יהיה שההסבר כדי בחסר״).

 לניירות- ללכסיקון נזקקתי ומהימן, מעניין
 בחסר ״מכירה :היתר בין כתוב שבו ערך,

בבעלות אינן הן כאשר מניות מכירת —

רקאנטי בנקאי
אישור ללא מניות

 בבעלות הן אך לו), חסרות (הן המוכר
 למוכר.״ אותן משאיל והוא בורסה חבר
 כוללת למעשה אך המילולית. ההגדרה זוהי

 מכירת פעולת פעולות: שתי זו עיסקה
 קניית פעולת מכן ולאחר (בחסר) המניה
עצמה). מניה (אותה המניה

 1300 של בשער נעשתה בחסר המכירה
 .1250 של בשער הקניה נעשתה מכן ולאחר

 המוכר של הציפיות :פשוט דבר ? יוצא מה
 את הרוויח והמוכר ירד השער נתממשו,

 השערים. שני שבין נקודות) 50( ההפרש
 עיסקה כדאית תמיד שלא להעיר, גם צריך

 עולה השער אם לפעמים, כזו. ״סיבובית״
 המניה את לקנות המוכר חייב יורד, ולא

כסף. ולהפסיד הגבוה בשער
 לעיקר. להתקרב מתחילים אנחנו עכשיו

ב בחסר מכירה מאפשר הבורסה תקנון
 ביניהם מסויימים. בתנאים מסויימות, מניות

 מתאים ודיווח המשאיל עם בכתב הסכם —
לבורסה.
 בחסר, שמכר דמי קורה מה

 ה■ תקנון הוראות ככד עמד ולא
 מה כדיוק זה ? ט״ז.) (פרק כורסה
 השבוע. כמשך להתברר שהולך

 שעומדים אדה כי למה? כך וכל
פי ״איי־די-כי שד המניות מאחרי

 שכחו אך ב״שורט״, מכרו תוח״
 כד התקנון. הוראות כל את לקיים

 — החכרה מנהלי של התירוצים
 קשר יודעים, שאתם כפי שקשורה,

יע לא — דיסקונט לקכוצת הדוק
 טענו הוויכוח כמהלך אם גם זרו.

 סתם היה לא שזה החכרה נציגי
 מושג טכני״, ״שורט אלא ״שורט״

 דא ואיש זו בהזדמנות שנודד חדש
ה תקנון לא גם קיומו, על ידע

 זו המצאה גם ומנהליה. בורסה
תעזור. לא

 בבורסה מהחבר׳ה שאחד לי מזכיר זה
 חכם להיות ויכולתי ״הלוואי לי: אמר

הלוואי. רטרואקטיבית.״

שהיווה האינפלציה

 החליט הבורסה של האיצטגנינים אחד המוכר כאשר נעשית, בחסר המכירה
יועץ מין ״איזה ושאל: אותי, להקניט לדוגמה: המניה. שער ירידת את צופה

 מצפים היו אותו, לאשפז צורך והיה חולה
החשבון.״ את אשלם שגם ממני

ששינש שוו,
קה ודמ י ג ד וי ב

ונגדו המחשב עם
ברידג׳ שש־בש, שח, משחק שלא מי

 האחרון השיגעון זאת. יבין לא דמקה או
 הם מה?) (אלא מארצות־הברית המיובא

 לך שמתחשק נניח הממוחשבים. המישחקים
 לך אין אך וכר, שש־בש או שח, לשחק

הממוח המישחק את לוקח אתה לידך, יריב
 אתה הברידג׳ במישחק נגדו. ומשחק שב

 והוא, המחשב נגד אשתך עם לשחק יכול
 שלו הרמקול באמצעות לך יאמר המחשב,

 כלי איזה לנהוג, לא איך או לעשות מה
לזרוק. או להעביר, קלף או

 הממוחשב השש־בש של בפרוספקט
 היריב אתה, המחשב.״ נגד ״אתה כתוב:

 המחשב בקוביות. תמיד מחזיק האנושי,
וה האסטרטגיים המהלכים בכל משתמש
 הזיכרון ובמיתקפה. בהגנה משחק טקטיים,

הידו הטריקים כל את כמעט מאחסן שלו
 שגודלו מחשב, עם לוח על זה וכל עים.

 אורך סנטימטרים 20 רוחב, סנטימטרים 30
 על מוזזים בכלים בגובה. אחד וסנטימטר

 המשחק המחשב, הוראות על-פי השח, לוח
 מהלך כל רואה מנצח, זה חושב, ״זה נגדך.

הממוחשב. השח זהו שפות. בארבע ומדבר

 תהיה שבאוקטובר כתבת במאי אתה?
הא?״ .90/ס רק והיה 150/ס של אינפלציה
 רק אני תשובה, יקבל שהוא לו אמרתי

 אמר הוא מה שלי בניירות לבדוק צריך
בספ שכבר אמר הוא מצאתי. ובאמת אז.

 והמדד התפוצצות, לבוא מוכרחה טמבר
 אמר: הוא לו, כשסיפרתי .180/0ל- יקפוץ

 בציפיות יקצץ שארידור ידעתי לא ״אז
לאינפלציה.״

לא. אני גם
 ששוב משום זאת? כל מספר אני למה

 שבפברואר מה״מתוחכמים״, כמה לי אמרו
 בזה, רק הוא ההבדל קשיים. יהיו במרץ או

 ואותי לכתוב. צריך אני אומרים, שהם שמה
חם. על לתפוס אפשר
המא כותבי לכל עכשיו כבר מציע אני
 הצליח, ארידור :בנוסח מאמר לכתוב מרים
 מישקל על וזה להבא. גם יצליח הוא

 להמציא יכול אני אחד: ״חכם״ של העצה
 בעוד שיהיה מה על מפוארת תיאוריה לך

 אוכיח אני שנה חצי ובעוד שנה, חצי
קרה. לא זה למה לך

״שרידים״ ששו
 שעבר בשבוע הבורסה. לענייני נחזור

 כל השבוע. גם כך צפוי. שהיה מה קרה
 פועלים שעבר בשבוע שפעלו הגורמים

ההנ הבא. בשבוע גם ויפעלו השבוע גם
 למהומה, קצת מוסיפות החדשות פקות

 בעיקר ואולי הקרנות, גם החודש סוף ועד
 שרוצה מי שרירים״. ״יעשו הקרנות,

 התשקיפים את לקרוא יכול חכם, להיות
 צבי הברוקר שיעץ כמו הקרנות, של

 הוא לאיגרות־חוב. 1 מם׳ המומחה לובצקי,
תיקי את מנהל הוא בכדי לא לדעת. צריך

 נדפקו, הם התפוזים. מגדלי צודקים, הם
 ועכשיו מדי, מאוחר העניין את גילו אך
 על אותם תפצה שהממשלה תובעים הם

מעכשיו. אבל נכון, אומר: האוצר העבר.
 כשתי הפסידו ההדרים מגדלי
ו כסף, הרכה האחרונות העונות

 ההוצאות הפשוט: מהטעם זאת
 וההכנסות מההכנסות גדולות היו
הפ כגלל כעיקר יותר, קטנות היו

האירו המטבעות כין השער רשי
ידוע. הסיפור לדולר. פים

 רק המגדלים גילו ה״ברוך״ את אך
במרץ־אפריל. העונה, בסוף

 לשלם הממשלה על ללחוץ אפשר ומתי
 הייצוא. עונת כשמתחילה עכשיו. ? פיצויים

ה שנת בתחילת לוחצים שהמורים כמו
לימודים.

 מבקשים הם ? ההדרים מגדלי אומרים מה
 המט״ח, לעומת השקל השער, שביטוח

 אומר האוצר .1980 דצמבר בסים על יהיה
 הבדל וזהו .1981 דצמבר בסיס על —

 רוצים אנחנו :אומרים הפרדסנים עצום.
 מוכנים אנחנו אומרת: הממשלה הסדר.

גדול. הבדל זהו וגם פיצוי. לתת
ש הם הסיכויים כל דאגה. אל

 העניין השכוע. תסתיים הפרשה
 וע■ הכנסת, של לסדר־היום הועלה

 וארליך בעניין, דנה דת-הכספים
כ מצרפת יחזור שארידור חיכה

 חייכ העניין כלילה. הראשון יום
החק ה״לוכי״ גס מהר. להסתיים

 הפרדסנים ילכו שהפעם יודע לאי
ל מה להם שאין כמעט הסוף. עד

הפסיד.

 צרפתית ספרדית, אנגלית, — הדיבור שפות
 פתיחות 64 המחשב בזיכרון וגרמנית.

רבי־אמנים, של מישחקים 64 מפורסמות,

ואינטליגנטי ממוחשב שח
שפה בכל נזילה 50

 מיני כל ועוד מילה 50 בן מילים אוצר
 עוד השורה. מן משחקן הנדרשות תכונות

 האלה הממוחשבים הכלים לכל ;משהו
 מהלך כל הרושמת מדפסת לחבר אפשר

ומעלה. דולר 120מ־ המחירים המישחק.

 ים־ וחברת חברת־החשמל של ההשקעות
המלח.

זרמו שד הד׳חת
עוז של וגצנה

 גם בעיות. יש שכבר לי אומרים •
 לבעל- וגם העיתונים, בכל כתוב הה למניה,

 מיידי קשר יש זכריה. דרוקר — השליטה
 ובין דרוקר שמוכר הדירות מיספר בין

 אפילו חלם לא זה ועל עוז. של המצב
האח החכמים דרוקר. של החכם היועץ
 לראות המחכים הבנקים, תמיד הם רונים

 לו הציעו שהם לי רמזו דבר. יפול איך
נוחות. כל־כך לא הצעות כמה גם

 השלישיה לבם נראית איך +
״של — ״אתא״ — ״לו־דזיה״ של

 היא לרוזוב גם טוב? דינה״?
 של קטנה בעיה רק יש כך. נראית
מחיר.

 אפילו בסביבה. חשודה תנועה — ערד ס
יקרה? מה כוחות. ריכוז
•  אחד בעוז. אסיים בעוז, התחלתי י

 שזו לי אמר בבורסה המבצעים מבכירי
 כי ? למה לנשים. במיוחד טובה מניה

ביד. האחרונה האות עם להישאר אפשר


