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התדמור מאיר מאת ס ר ו ב ה

הערבי! וזמורה ניצל ו..תו״ נסגר ..#חדו־־
 שלוש פני על המשתרע נורמאלי, לא סיפור הפעם לי יש
 רכב לייצור החברה תו, באירופה. נתחיל שנים. 12ד יבשות

כתו דולר, מיליון 85כ־ השנה תפסיד ממשלת־צרפת, שבבעלות
 למדינות־החברות הורה הערבי מישרד־החרם הערבי. מהחרם צאה

מוצריה. כל את להחרים
 היא, לחרם העילה ארצות־הברית. לתמונה נכנסת כאן למה?

באמ נעשית החדירה האמריקאי. לשוק לחדור נו ר של כוונתה
 אי־אח־סי) התיבות בראשי (הידועה מוטרוס אמריקן חברת צעות

 רכישת עם יחד רנו. על־ידי נרכשו עליה מהבעלות 460/0ש־
 התחייבו- כל את גם רנו רכשה זו, חברה על החלקית הבעלות

האמריקאית. החברה של יותר,
מת ישראל. ובמרכזה השלישית, היבשת לתמונה נכנסת כאן

 הישראלית, מתמר חברת עם חוזה יש מוטווס שלאמריקן ברר
האח החוזה חיפה. שליד במיפעל להרכבה ג׳יפים מכללי להספקת

 ג׳יפים. 200 מכללי לקניית דולר, מיליון של בהיקף היה רון
 אמריקן רכשה לישראל הג׳יפים מכללי להספקת החוזה את

.1970ב־ קייזר מיפעלי את רכשה כאשר מוטווס,

ף ס כ

 שהיא מכיוון מוטל רנו על החרם :להתחלה נחזור עכשיו
 ג׳יפים מכללי להספקת הערבי, מישרד־החרם דובר כדברי שותפה,
 הצרפתים של הטיעונים כל אמריקאית. חברה באמצעות לצה״ל

ולצ למישטרת־ישראל מיועדים בישראל המורכבים שהג׳יפים
 רנו ראשי מישרד־החרם. דעת על נתקבלו לא אזרחיים, רכים

 שדבר לעצמם תיארו לא כי להאזין, שמוכן למי אומרים שהופתעו,
!״ממשלתית חברה הרי ״אנחנו :יקרה כזה

מכו כ-סססז שנה מדי מוכרת היא לדאגה. סיבה יש לרנו
 זהו ערב. לארצות ואוטובוסים משאיות 2000וכ־ פרטיות ניות
 של מחלקת־המשאיות ממכירות 107כק המייצג מבוטל, לא נתח

 מכלל 57*—4ס/0 רק מהווה כולו הערבי העולם כי אף החברה,
 בארצות-הכ■ ישראליים, משקיפים אומרים עכשיו,מכירותיה.

 מוטורוס״. ״אמריקן הנהלת על הלחץ לגבור צריך דית
 לעובדי הפיטורין מיכתכי צורך. אין ככר ;טועים הם

 ירכיב לא ככר המיפעל שעבר. כשבוע נשלחו ״מתמר״
הבעייה. נפתרה ול״רנו״ ג׳יפים.

־ ובתדאביב בחיפה

ימריח
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 הנה ? בנקים שודדי בפני להתגונן כיצר
אמ בעיתונים המתפרסמת מוחצת תשובה

מלכ מסריח, כסף מריח, כסף : ריקאיים
 ומה משדר, מזוייף, מתפוצץ, נדבק, לך,

לא?

ממולכדים שטרות
הרכוש להגנת השירות של מודעה

להג ״השרות של במודעה למשל, הנה,
ממול שטרות מציעה היא הרכוש״. נת

 נדבק והוא להסירו, ניתן שלא בריח כדים
בו. נוגעים שהשטרות דבר לכל

כיו החדשים מהאמצעים אחד
 לתוך המוכנס זעיר משדר הוא תר

 מזוייפים שטרות של הכילות
 את לוקח שהשודד כעת והמופעל
אי .מתאפשר כך על־ידי החכילה.

 שללו ושל השודד של מהיר תור
 כלו■ של הוא אחר פטנט המזוייף.

 כ■ ומסמנים המתפוצצים צכע ני
 ככסס. שמחזיק מי כל אדום צכע

 ניתן שלא היא הצכע עם הכעייה
 של הכעייה זו אכל :אותו להסיר

השודד.

ד זוטרים עסקנים כו בלי
 ימשיך הסוחרים שציבור ״נראה,

 אירגוני־הסו־ ־שראשי מכך לסכול
עס הינם ובחיפה כתל-אכיב הרים
 הליכוד במיפלגות זוטרים קנים

 המיפלגתית ונאמנותם ועסקנותם
החיו מהאינטרסים להם חשוכות

ה על ישראל.״ סוחרי של ניים
 אירגון־סוחרי־ירו■ הנהלת חתום,
שלים.
 ויש משותפים אינטרסים יש רואים, אתם

 מזכיר שאומר כפי אינטרסים, ניגודי גם
 אברהם ירושלים, של התאחדות־הסוחרים

והקצף? המערכה מה על בירנבוים.
 פנינו נובמבר ״בסוף בירנבוים: מסביר

להש בהצעה בארץ אירגוני־הסוחרים לכל
כ ימים, לשבוע בארץ המיסחר את בית

 שמס- הודיע ששר־האוצר כך על מחאה
מדומים אינפלציוניים רווחים על ההכנסה

לקרוא
עיתון

מהטלוויזיה
 יוכלו השנה, באפריל 1כ־ החל
 ידיעוני־חדשות 70 של מו״לים

 שרותי־הדו- על לפסוח (ניוז־לטרם)
 את ולשגר ארצות־הברית של אר

כאמ למנויים ישירות פירסומיהם
 החדש השרות אלקטרוניים. צעים

הת חדשות), (רשת ניוז-נט הקרוי
גדולה. כהתלהכות קבל

 מערכת לתוך יוזנו החדשות ידיעוני
ויו מגנטיים, סלילים באמצעות הניוז־נט

 לקרוא שיוכלו למנויים, הטלפון דרך עברו
שברשותם. המסופים באמצעות אותם

 ללקוחותיה להציע עומדת ניוז־נט חברת
 תחת חודשי, בסים על הציוד את לשכור
 בתשלום בשרותיה המשתמשים את לחייב
 עד דומים בשרותים נהוג שהיה כפי שנתי,

 זמן לפי השרות עבור ישלם מנוי כל כה.
ב הלקוחות יחוייבו כך בפועל. השימוש
 שימוש שעת לכל דולר 24 של תשלום

במערכת.
מי העכרת של החדשה השיטה

 כארצות• רב עניין מעוררת דע
 רב• לניסוי הקדמה בהיותה הכרית,
 אלקטרונית, עיתונות של ממדים

 את הזמן כרכות לתפוס העשוייה
המודפסת. העיתונות של מקומה

 בשנת רק יבוטלו העירוני ומס־העסקים
הבאה.״ התקציב

מאו ועכשיו תשובה. קיבלנו ,,לא נו?
 תספיק שהכנסת סיכוי עוד אין מדי. חר

 ארי־ האדון מרם. סוף עד החוק את לחוקק
מה 1570 של פטור לנו לתת החליט דור

 ליהנות, ימשיכו התעשיינים כאשר הכנסה,
 מלאי.״ מהקילת הרביעית, השנה זו

 לאלץ אחד אמצעי רק יש באמת! נו,
 ערב־הבחי־ הבטחת את לקיים ארידור את

שביתה. באמצעות לחץ — שלו רות
 מס־עסקים, — מספיק אותנו דפקו ״כבר

 הגנת חוק גם וכמעט הצרכן, הגנת חוק
 הסוחרים■ שואלים ?״ מתי עד הדייר.
 לקוח הסיפור שבראש הציטוט אגב,

 לשכות־המיס־ איגוד אל המופנה ממיכתב
חר.

תתזוו ,ג אתא גם
 בבורסה. בעיות לי יש האחרון בזמן

 על תמליץ, שלא מה ועל עולה, הבורסה
 תמיד בעיה. באמת וזו צודק. תהיה רוב פי

 יורדות, מניות על טרמפ לתפוס תוכלו
 דאגה, אל הבנקאי. הענף עם נניח, הנמנות,

יעלו. גם הן
 היומי, בגליודהשערים היטב שמעיין מי
 האופציות — לזכור ונא מציאות. ימצא

 בעליה גם מהמניות, יותר תמיד עושות
 תמיד פועלים של האופציות בירידה. וגם

 ועל הרגילות, מהמניות יותר תעשינה
 ובעיקר במניות, למשל רע ומה בטוח.

 בטוחות הן גם מיזרחי? של באופציה
 מנכ״ל אם גם פחות, קצת כי אף יותר,
 הן אלה כך. חושב לא מאיר אהרון הבנק,

הסולידי. למשקיע דוגמות
 להשקיע ימשיך סולידי הפחות המשקיע

וא באתא, בתיא, בקונסורציוס, בטמפו,
 האופנה. מן יצאה ג׳ אתא בנחושתן, פילו
 הישירים הממונים דאגה. אל תחזור, היא

!איך ועוד יחזרו, הם !חופשת־חורף נטלו

גה11תו זפקיו הטפסולש
 מהיועצים אחד אמיתי. בסיפור נמשיך

 טעות את עשה איך לי, סיפר להשקעות
 פקיד- אצל שלו האחרון בביקור חייו:

 הפקיד של להפצרותיו התפתה השומה,
 חסכונותיו. את להשקיע במה לו ויעץ
 ניירות־ של ערכם כאשר שבועיים, אחרי
טל קיבל ,107בכ־ס ירד המומלצים הערך

ש לו, שסיפר מפקיד־השומה, בהול פון
 שאל. למה? יומיים. כבר ישנה לא אשתו

 לפי בשבועיים, לירות אלף 15 ״הפסדנו
 תחכה טוב. ״יהיה יהיה?״ מה עצתך.

 עכשיו תנחשו יסתדר.״ והכל שבועיים עוד
 או השומה פקיד — בלילות ישן לא מי

היועץ.

מריצים
 המניות אוו

ונחי□
נעש שהבורסה אומרים, שלי המומחים

 בגלל אלא נזלת בגלל לא מאוד. נזילה תה
מהי נזילה. להיות לה שגורם הרב הכסף

 מספר אחרות במילים או — המחזור רות
מנ והמחליפות במניות המחזיקות הידיים

גדול. בקצב גדל —יות
 יש בינתיים אך דוקא. לאו טוב? סימן

 על אחוזים כמה שעושים חבר׳ה הרבה
 מניה וקונים נחים מוכרים, מסויימת, מניה

 ברעננים הסוסים את מחליפים ושוב אחרת
יש מימוש, יש סוסים, מיני כל יש יותר.

מאיד מנכ״ל
כך זזושב לא

 סתם ויש שמועה יש ביקוש, יש היצע,
שכן. של אינטואיציה

כ טוב היה השוק הכל כסך
 שכוע כראשית וגם האחרון עשמ
 להריץ המשיכו הספקולנטים זה.
 שלהם, המסומנות המניות את

 ככר יש עכשיו בכך. להודות מכלי
 את מטרטרים לא חדשה. שיטה

מרי ;חים, קצת, מריצים המניה,
 סולידי, נחים. ושוב קצת עוד צים
 כפינה שמחכה ממזר, אותו אכל

הגדולה. לירידה

 זנב*ד1ת בתראניב
! חשוב לא

 הצ׳אר־ שיטת את תיארתי שעבר בשבוע
 אחרת בשיטה נטפל השבוע טיסטים;

 המכפיל במניות. ההשקעה וכדאיות לחיזוי
 כך: הכלכלה בספרי מוגדר מניה של

 ובין מסויים ביום המניה מחיר בין ״היחס
האחרונה.״ בשנת־העסקים למניה הרווח
 את לחלק הוא לעשות שצריך מה כל

 החברה במאזן המתפרסם — למניה הרווח
 במחיר — הבנקים של החדשות ובידיעוני

 ן$חרי !בחירתכם לפי מסויים, ליום המניה
 שהוא- מיספר תקבלו בזה זה שחילקתם

. הוא ל י פ כ מ  קטן, זה שמיספר ככל ה
 של הרווחיות תרצו, אם או — הכדאיות

ולהיפך. יותר, גבוהה — החברה
המכ עם אחת כעייה רק יש
 תל־ של כמרסה המניות של פילים
 על־פי מתנהגים לא הם אכיכ.

 ומתאימים טוכים הם התיאוריה.
 קשר כל כארץ, — כחו״ל לבורסות

 יש זאת וככל כלכד. מיקרי הוא
 הם ״המכפיל״. חסידי שהם רכים

 הספקולנטים על כמיוחד אהוכים
החסידים. אלא המכפיל, לא —




