הסבם השכר
ב ענו היהלומים
יתפוצץ בתחילת
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מאת מאיר תדמור

יום בהיר אחד החליטו מנהליו של
מישרך פירסום חיפאי קטן בשם קלע,
ניסן פוליאקוב ויוסי גל-ים ,ללכת ״בג 
דול״ .צר היה להם המקום ,ולכן היה
מובן וטבעי שצריך להתרחב .הרעיון נמ 
צא :לבחור בעסקים בענפים שונים ,בש 
לוש הערים הגדולות ,ולהעניק להם תואר
״העסק הנבחר״ .תמורת השימוש בתואר
ובסמל גבו השנה  6000שקלים.
כדי שהעניין יהיה עניין ,אירגנו את
תמיכתו של מישרד התעשיה והמיסחר,
באמצעות חיפאי נוסף ,אלי קולס ,אז עוזר
בכיר לשר־התמ״ת ,והיזם יושב־ראש וע 
דת חוקה־חוק־ומישפט של הכנסת ,מטעם
הליברלים .כשנשאל אלי קולם מד ראה
לתת חסות של המישרד למיבצע עיסקי־
פרטי ,השיב שעשה זאת בגלל פניית
התאחדות הסוחרים אליו ,שנתנו חסותם
למיבצע וכי החסות היא חד־פעמית .כש 
פנו אל מזכיר התאחדות־הסוחרים ,נהרי
הוא טען ,שנתן חסות מכיוון שמישרד־
המיסחר־והתעשיה ,ובעיקר הממונה־על-
המלאכה־התעשיה־הזעירה־והמיסחר ,ביקש
זאת .בתואר הארוך הזה נשא אז ,ניחש 
תם ,לא אחר מאשר מיודענו אלי קולס.
מיכתבו של קולס ליזמים היה מנוסח כאי 
לו הופנה לזוכה בתואר העסק הנבחר,
אף־כי נשלח כברכה ליזמים.

כדי להאדיר שם ורושם ,פנו
השנה אנשי ״קלע״ נם למוסדות
ואישים נוספים ,שיתנו בירכתם
למיכצע של השנה .1981/82
למברכים הצטרפו המועצה לצר
כנות ,המכון למיטהר הוגד ועוד.
אך כאלה לא היה די .על־פי המ
לצתו של אלי קולס ,שלח מזכירו
האישי של נשיא-המדינה כרכה
למיכצע ,מכלי לדעת שמשתמשים
כשם הנשיא לצרכים מיסחריים.

חששות פג שנו
״החחרת השנה״
מה יקרה בעוד  10ימים בבורסה?
זו שאלה קשה שכולם שואלים .התשובה
קשה עוד יותר .כרגיל ,לשאלות קשות
יש תשובות שונות ,אחת מהן בוודאי
נכונה .כל אחד יבחר לו את הנוחה לו.
אבל ,לפני שנשיב על השאלה הקשה,
ניקח פסק־זמן.
כמה מן המבצעים באולם המיסחר ב 
בורסה ,ביקשו ממני להגיד לחיים פלטנר
מהטלוויזיה ולאנשי ציוותו ,שלא כדאי
להם לבוא בכל יום חמישי בצהריים
ולצלם את אולם המיסחר• אותם אנשים
יושבים באותו מקום ומדברים על אותם
דברים .כדאי יותר להשאיר את כל הצוות
) (6בירושלים ולהשתמש בסרטי ארכיון.
כך אפשר יהיה לחסוך כמה עשרות אלפי
שקלים למשלם המיסים .את חיים פלטנר
אפשר לראיין באולפן בכל שבוע ,מה
שבאמת קורה לא פעם .ועוד משהו :
אשתו של אחד הברוקרים תפסיק לשאול
אותו כל פעם  :״מה זה צביקה ,לא
הראו אותך בטלוויזיה בצהריים ,אז איפה
היית ?״

׳התנתה אצל הקונות :

וזניוח.,תסותהת״
עכשיו נחזור לבורסה.

אני מקכל את ההנחה כעדת
הכפים ,שעוד החודש ,לפני סוה
דצמכר ,תגיע רמת השערים לשיא
של  .1981הקרנות ירימו את ה
שערים ,אכל לא כימים האחרו■
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כשעמדו על־כך ,היה כבר מאוחר .הש 
נה התחדש המבצע  :״העסק הנבחר
.1981/82״ מיכתב חדש מלישכת הנשיא
אי-אפשר היה לקבל ,אך עניין זה לא
היווה בעייה לאנשי קלע. ,פשוט ,מהקו
את התאריך של השנה הקודמת ותחתיו
הודפס תאריך חדש —  15בנובמבר .1981
כשבאמתחתם אישורי חסות של מיש־
רד״המיסחר־והתעשיה — בחתימת השר
גידעון פת ,של הנשיא — בחתימת מזכי 
רו ושל גופים ציבוריים אחרים ,אפשר
היה לגשת למיבצע השנתי החדש .לכל
הזוכים בתואר הובטחה השתתפות בנשף
מפואר ,בהשתתפות השר גידעון פת ,ש
ימסור לזוכים את התעודות .נשף כזה
אומנם נערך בשנה שעברה ,והשר פת
חילק את התעודות ,הכל על־פי עצתו
הטובה של עוזרו הבכיר לשעבר ,אלי
קולם.

השנה אילי ייעדר נשף מפואר,
אך ספק אם שר־התעשייה־והמיס■
הר יחלק את התעודות וילחץ את
ידי הזוכים .״אני לא רוצה לשמוע
יותר עד העסק הזה,״ אמר למי
ששאל אותו עד העסק הכיש הזה.
לא פלא .השר בוודאי ראה את התמונה
שבה הוא לוחץ את ידו של דויד גיל,
מנהל מישרד השידוכים רעים ,שהיה אף
הוא בין הזוכים ,ולא מכבר נעצר על-
ידי המישטרה בחשד העלמות מס.

שר פת
נשף מפואר

ל שכת נשיא המדינה
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המיכתם שהתאריך שלו זוייף
ברכה ליזמים

נים .הקרנות יקנו את המניות
״המסומנות״ .גם הציכור הרחם
יקנה את אותן המניות.
השערים יעלו .ואז ,ברגע הנכון ,ישח 
ררו הקרנות מ 
״מסו 
ניות
מנות״ ,שהצי 
בור ימשיך לק 
נות אותן .ואז,
צריך לדעת מתי לצאת .כי כמו שאמר לי
ברוקר זריז ,״צריך לספור את הכסף ב־31
בדצמבר .והוא ממשיך ומסביר שיהיו כמה
ימים של ירידות ,ואז יחזור המצב של
״יש כסף ואין אלטרנטיבה.״

הגורסה

השימה של הסונרחנמים:

איו לנחה נזמו
השיטה הזו עובדת בערך כך  :אם
הם )הכוונה לכל היתר ,חוץ מהחכמים
״סופר״( חושבים שתהיינה ירידות בשבוע
האחרון ,אז אנחנו נמכור בשבוע שלפני

מה קרה? למעשה דבר לא קרה וכאן
מקור הבעייה .כל התחזיות על שיפור
צפוי במכירת יהלומים ותכשיטים משו 
בצים ביהלומים ,לקראת ראש־השנה האז 
רחית ,נתבדו .המיתון בארצות־הברית
נותן את אותותיו!■ הפעם בהיקף רחב
יותר מבעבר .תנועת הקונים חלשה ,״ה
סחורות מחכות לקונים.״ קונים בעיקר
מוצרים זולים .עם אלה לא נמנים היה
לומים .אם עד לאחרונה היתה תיקווה
למכירת .,אבנים קטנות״ ,גם זו נתבדתה.

המשכר כתעשיית היהלומים
מחריף .רק החזקים כיותר ממשי
כים להחזיק מעמד .רכים נפלטים.
ככר עתה כרור שענף היהלומים
לא יוכל לעמוד כתשלום התוספת
של * 39לעוכדי התעשייה ,על-פי
הסכם השכר האחרון ,שנחתם
כתיווכה שד ההסתדרות לאחר
ההפגנות האלימות של פועלי ה
יהלומים.
תוספות השכר הצפויות בינו-
אר וכפכרואר אינן מותירות
תיקווה .התעשיינים לא יוכלו
לעמוד כהן .הפועלים לא יוותרו
עליהן.

למה רק
בבנק־הטעוים
י ד ז ס ל י ס  ,י ״ ה .תסיי ,תעמייג
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האחרון ,תהיינה ירידות שערים ,אנחנו
נחכה על הגדר ,וכמה ימים לפני המועד
הקובע ,ביום החמישי ,ה־ 31בדצמבר,
נתחיל לקנות ,השערים שוב יעלו וכד.
לשיטה זו יש שם נוסף :שיטת •הבטן
הרכה.

יש גם רכים השואלים את עצ
מם ,מתי לכרוח * לא חשוכ למה,
כעיקר כדי להיות כטוח ו״לספור
את הכסף.״ אדה נמצאים כדי
למה .״יושבים״ על מניות טוכות
שעושות כל יום כמה אחוזים ,אך
פוחדים שיום אחד ,המתקרכ והו
לד׳ תתהפך המגמה ודא יוכלו למ
כור את הסחורה שכידם ,או יהיו
נאלצים למכור ,כהפסד ככיכוד.
יש גם כאלה ,שיושבים עם מניות
שעדיין לא עשו מה שקיוו שיעשו ,ול 
דעתם יש להם עוד סיכוי ,למה לא?
חלק בטח יזכה ,אבל איזה חלק?

רקחה םומ 3ער ווקדנוס
החכמים הכי גדולים הם אלה שטו
ענים ,שמד ,שטוב לקרנות הנאמנות טוב

סיפר לאחרונה עובד בכיר באחת
מחטיבות כור  :״אני מקבל את משכורתי
באמצעות סניף בנק־הפועלים ליד מקום
מגורי .ביקשתי להעביר את המשכורת
לבנק אחר ,שבו מקבלת אשתי את מש 
כורתה .פניתי למנהל הכספים של החטי 
בה והוא אמר לי  :לא בא בחשבון,
אי־אפשר .עכשיו כל חודש אני מעביר
את כל המשכורת ,פחות  3שקלים ,לחש 
בון שלי בבנק אחר.״
גם להם .או ״לעלות לאט אבל בטוח.״
גם פה יש שתי אפשרויות ,להיכנס לקר 
נות המתמחות במניות ,או לבדוק על
איזה מניות מתלבשים הבנקים עבור
הקרנות שלהם .יש עוד כמה נותני עצות
שאומרים שעכשיו הזמן להיכנס למניות
הבנקאיות דווקא .״תראה״ ,הם אומרים,
״איזה מאבק צמוד! רוב המניות הבנ 
קאיות עשו 0:׳ 1659מאז התחלת השנה.
עכשיו מתחיל המירוץ הצמוד .כדאי להת 
לבש על שתי מניות ואפילו שלוש ,ול 
הרוויח כמה אחוזים בטוחים ולהיות גם
בטוח מירידות ומפולת.״

הסברי אידייב*

לא וושננעיס
אני חוזר ומזכיר לכם ,שאני מביא
דברים בשם אומרם .לי אין מחלקת
מחקר־תחזיות־ציפיות.
• מניות הבנקים למשכנתאות ירוצו.
הם נמצאים בכל הקרנות השואפות לראש
התור.
 • 1מה קרה לישרס אחרי הכישלון
בהנפקה? מישהו צריך לדאוג לסחורה.
• הנה רשימה חלקית ,לא מעודכנת,
של מניות שהאחריות להן על הקונה
אותן בלבד :כרמל ,מודול בטון ,סקיו־
ריטס ,פניקס  ,0.1כלל תעשיות ,קליל,
דיסקונט השקעות ,ארלדן  ,0.1הסנה ,ים
המלח ,פולגת.
ו• מי שרוצה לעוף באף־ 16יקנה תאת.
מי שמצחצח שיניים פעמיים ביום יקנה

ת  #אה ,מה קרה ל״פי־כי״
ולכנק הבינלאומי ׳השגה? הכל,
כנק דינמי שעכר את שיאו ונכשל
בעסקי ניירות הערך.

