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הבורסה!
 זה, עיתון פירסם שבועות שלושה לפני
הבור דירקטוריון יו״ר חת׳ מאיר שד״ר

 הכנסת, של הכלכלה בוועדת אמר סה,
 לווסת שיפסיקו הבנקים על ללחוץ שצריך

 ואמר חזר הוא שלהם. המניות שערי את
 בבורסה עימו בשיחתי זהים דברים לי

 במסיבת־ הדברים על חזר הוא למחרת.
בבורסה, 1981 שנת לסיכום עיתונאים

פורסמו הדברים האחרון. החמישי ביום
העיתונים. בכל

 תגובה הופיעה לא עיתון כשום
 לברר. הלכתי כלשהו. כנק של

 ולא לציטוט שלא תשובות קיבלתי
הבוטה את מביא אני לייחוס.
אם חת, ד״ר יעשה טוב שבהן:
מום־ הוא שעליהם בעניינים יעסוק

חת יו״ר
בפינה בחכים לא
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 השנה. של הראשון השבוע נגמר נחמד.
 כיאה ובאמת, השני. השבוע מתחיל וכבר

 בשבוע מאוד מעניין היה הראשון, לשבוע
 הוא, שקרה ביותר החשוב הדבר שעבר.
 בנקים של מניות למכור התחילו שכולם
 שקרוי מה ולקנות שקלים, מיליוני במאות

הבור של בעגה
 ״חצי מניות סה,

 וכמובן כבדות״,
 ספקר מניות גם

לנטיות.
 גם נגרע. לא בנק-ישראל של חלקו גם
 צמודים מכר הוא החוגגים. בין היה הוא

 הצמודים ואומנם, שקלים. מיליוני במאות
ובקצב. לזוז, התחילו

 היועצים מן אחד לי אמר ״בעצם,״
בבורסה. המיסחר באולם המסתובבים

בעצמן״ ״מה שאלתי, ״כן,״
צמודים.״ לקנות היום ״כדאי

 להזכיר בלי ״נכתוב, אמרתי, ״תודה,״-
שימך.״ את

 שמנדב מישהו יש תמיד רואים, אתם
 אותה, יודעים כבר שכולם אינפורמציה, לי

 אולי אדיב. להיות מזיק לא אף־פעם אבל
מיו באמת משהו נשמע אחרת בהזדמנות

הלז. מהבחור חד
 טוב. שבוע היה עניין, ׳טל לגופו
 שכמה הורגש השבוע סוף לקראת

ולזרוק להסס מתחילים ״גופים״

 ברוקר למשל קחו לשוק. סחורה
 ״כלל״), (מקבוצת ״בטוחה״ כמו

 ״בטוחה״ זה שבטוח שמה הטוען
 שנקלטה סחורה הרבה מימש ולכן
 שהם לי, אמד המבינים אחד יפה.

 לי, אמר אחד מדי. מוקדם יוצאים
 ועוד מאוחר. מאשר מוקדם שמוטב

 כזמן, לצאת ש*דיו לי אמר אחד
 הוא בדיוק מתי לי להגיד שכח אך

 דוברת, אהרון ״כלל״, מנכ״ל הזמן.
יודע. בטח
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הנא קרן על ששמעתם מקווה אני
 להיט שהפכה דיסקונט, של החדשה מנות
 הפרי של שמו על שסק, ובכן, תורן.

 של שמה הוא הענק, הגלעין עם הצהוב
 על סגורה היא החדשה. הסגורה הקרן

 היתה סגורה קרן כל וכמו מיליון. 50
 כמה של קצרה רשימה הנה חגיגה. שם
 אריה, הקרן: של ה״מסומנות״ המניות מן

עצ בנק הדר, מטעי מהדרין, פריאור,
 ביותר שעבר בשבוע עלו כולן — מאות

בחודש. זה כמה חשבון תעשו •10ס/סמ־

 עם *דגיר1 :ריגו סטצוו
של ו סירסו ״אלוון״,

ז״י

 הצרי- בעיסקי־הבנקים, ולא קד
 וללקוחותיהם. להונם לדאוג כים
ה על נחיה. חת ד״ר מפי לא

 שאיש לי, השיבו יקרה, מה שאלה
 אז בפינה. חת לד״ר מחכה לא

ז־ כן איפה

דוברת מנכ״ל
סחורה לזרוק
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 הקרויה לקבוצה שייך השבוע של הסיפור
 ריגר, יוסי של שמו על וזה ריגר, קבוצת
 ניי- על הממונה רחוק הלא בעבר שהיה

לע ושהחליט בבנק־הפועלים, רות־הערך
ה מישפחתו ובכספי בכספו לביתו, שות

 רואה- הוא לקבוצה, הטוב חברו אמידה.
 בעלי- כמה עוד יש לידם פישמן. החשבון

ממון.
 של למוח נחשב ריגר אם בקיצור,

 ואחד לכישרון, נחשב פישמן הקבוצה,
 מאיר על־ידם, מסתובב הוא שגם אחר,

 כל אומנם מסוכן. אבל כוכב, נחשב חן,
 אם מספיקות לא האלה הטובות התכונות

והר יש, שלקבוצה מתברר אבל ממון, אין
תח־ ערכתי שאצלם יודעי-דבר, מאוד. בה

 תעדנות 1111(01 ומה
 שד 0הדיווחיו

ל״אילנות־ .,דיסקונס׳•
 במיסגרת ביותר הטובים העסקים אחד
לאח עד היה השקעות, דיסקונט קבוצת

 הרוויחו, הן הנאמנות. קרנות ניהול רונה
 בעלי הרוויחו ובעיקר הרוויחה הקבוצה
 השקעות. דיסקונט של המניות

דיס־ קבוצת של הריאירגון במיסגרת

טולקובסקי מנכ״ל
תשובה חייב

 גוף של לניהולו הקרנות הועברו קונט,
 של לאחריותו שהועבר אילנות, חדש,
 הוא, שמעניין מה בקונצרן. אחר חלק
 קראו לא המניות, בעלי את שאלו שלא

 הקרנות את ניתקו פשוט כללית, לאסיפה
 ליתר או מאוד, מעט תמורת הרווחיות

 של מהרווחים שליש תמורת — דיוק
 הבאות. בשנתיים אילנות
 ן למה הגה, השמיע ולא פה פצה לא איש

 היועצים מבכירי אחד לי אמר
שנק דבר יש ,,אם :לניירות־ערך

 המיקרה.״ זהו הציבור, עושק רא
 ״דיסקונט מנכ״ל טולקובפקי, דן

תשובה. לנו חייב השקעות״,
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מערי שהם לי אמרו בבורסה, קצר קיר
 מיליון 50ב־ הקבוצה של שוויה את כים

 דבר כבר וזה שקל) לא דולר, (כן, דולר
 חברה או מניה על מתלבשים כשהם רציני.

 הם רציני. עניין זהו מניותיה, באמצעות
ואו והספקה ספנות על בזמנו התלבשו

בה. חזים
 על להתלבש החליטו הם עכשיו
 ריגר יוסי ארוך. לטווח ״ישפרו״

 כשבכיסו עניין בעל כבר הוא
לע הולכים הם מהמניות. 8.7״/״

 עם נורמלי לא תרגיל עכשיו שות
הידי בהא הסיפור אבל ״אלרון״.

 חברה ריגר שקבוצת ,הוא, עה
 חבר עם יחד חברים!) (מלשון
 מטרטרי ״אגודת של אחר מכובד

מי מיודענו, הוא הלא המניות״,
 מניות את לטרטר כדי אלבין, כאל

 שכמו עדים ואתם ג׳״. ״אתא
 צודק. אני אלה בעניינים תמיד,

 המבריק התרגיל את שזוכר מי
שכרו. על יבוא ״שמן״, במניות

 חדשה מכונית
 תמורת

ישגה
 את הפנה הזה העולם מקוראי אחד
העיתו של הלוח למודעות ליבי תשומת

 :השישי ביום המתפרסמות היומית, נות
 סובארו מכירת על למודעות לב ״תשים

 זה: הוא והסיפור הרכב.״ במדור ,1981
 כארבעה לחכות צייד 82 סובארו המזמין

 ב־ כשמדובר בעיקר לקבלתה, חודשים
 ״לי סמ״ק. 1300 מנוע עם 82 סובארו

 ״פיר- הקורא. סיפר ,״81 סובארו היתה
 בבוקר וכבר השישי ביום מודעה סמתי
 אותה למכור הצלחתי בתור. אצלי עמדו

יו דורש הייתי ואם אלף, 700 במיליון
מו כזו, חדשה מכונית מקבל. הייתי תר,
 אלף. מאות שש כמיליון עולה ,82 דל

 ״בתא״ לנצ׳יה וקניתי הכסף את לקחתי
ש מהמחיר, 907* שילמתי !סמ״ק 1300
ה את והבטחתי אלף, 800 מיליון הוא

מ שבועיים הבא, בשבוע הסופי. מחיר
 המכונית.״ את מקבל אני ההזמנה, תאריך
עסק. של שיגעון

 דוורזל חבילות
שעות 48 חזך
 ברינקס, חברת של חוזר לידי התגלגל

 כספים בהעברת השנה ימות בכל העוסקת
 הבנקים. סניפי בין משוריינות במכוניות

מש :בארץ חדש עסק התחילו הם עכשיו
חבילות. לוח

 לכל כמעט לשלוח מוכנים הם
 של כמישקל חבילות בעולם מקום

 לדלת״, ״מדלת קילוגרמים, שני עד
 אתם במה מיוחד. תעריף לפי

לאי חבילה לשלוח עולה חושבים
מבי לאחת דיוק ליתר או רופה,

 דולר. 115ו- 85 כין 7 היבשת רות
ה השוואה, לשם לארצות־הברית,

 אין דולר. 1צ0ו- 95 כין הוא מחיר
למצריים. תעריף

 כבר שולחים אתם אם זו, בהזדמנות
 כל יותר. כבדה שתהיה כדאי חבילה,

 תלוי דולר. 15ו־ 7 בין עולה נוסף קילוגרם
 מה לחבילה להכניס יכולים אתם ביעד•
שימו קופסות למשל כמו רוצים, שאתם

 שהולכות הקודש, מארץ אוויר של רים
באמריקה. מאוד טוב עכשיו

ב ליעדה מגיעה החבילה אגב,
שעות. 48 תוך

 אמריקאי: חידוש
 לקנות תחת
פרה חוכרים חלב

 פרות־חלב באמריקה: רק אפשרי זה
 כ- עולה פדת־חלב באמריקה להחכרה.

 בעיקר — כסף הרבה וזה — דולר 1000
ההו פרות. 30 של עדר להחזיק צריך אם

דולר. 35כ־ היא פרה על החודשית צאה
 חברה בארצות־הברית הוקמה מכבר לא

 לפחות של עדרים המחכירה פרות, להחכרת
תש משלם החוכר החקלאי ראש. 30

 2ו- הפרה בעד אחד דולר של יומי לום
המיספוא. בעד דולרים

 שנים 5 של החוזה תקופת בסוף
 240ב- פרה כל לרכוש יכול הוא

דולר.

 החברה איד משהו. שכחתי כן אה,
 בנק־מי־ באמצעות פשוט, עובדים: האלה

 ודרך בנק-המיזרחי) קבוצת עם מון(הנמנה
 עוקבים אם וכך, פ־י־ט. הפרטי הברוקר

 כדאי מתי לדעת, אפשר אלה, שני אחרי
 מתי גם שיודעים בתנאי טרמפ, לתפוס
לרדת.


