
לבווסה !(התעשייה בורח נסו
 שואל אני שבועות כחמישה־שישה מזה

 מגיעים מאין לדעת, צריך שלדעתי מי כל
המיל כל מאיפה הכספים. הררי לבורסה
 ההון ולשוק לבורסה המגיעים יארדים
 מוסמכות; תשובות לי יש עכשיו בכללו.
מפתיעות. בחלקן עצובות, בחלקן

 מגדלי של הפגנה היתר. שעבר בשבוע
 להתריע ביקשו הם הבורסה. ליד פרחים

 להם מסייעים שאין על מחו הם ולמחות.
 התריעו הם צודקים. והם רוצים. שהיו כפי
 לא ישראל שבמדינת כך, על היתר בין

 עמך כל להשקיע. צריך לעבוד, צריך
 במתח, העוקבים למשקיעים, הפך ישראל

 הערך ניירות שערי אחר בחרדה, לפעמים
בבורסה. הנסחרים

 לאחרונה. הכסף. לעניין נחזור
 תעשיינים החלו כדוק, והעניין
 מעסקי ויוצאים לכורסה נכנסים

 ידוע שהיה מה מתכרר התעשיה.
כ תעשיה אין כמעט מככר, זה

 מה את ״לעשות״ שיכולה ארץ
 המושקע ככסף לעשות שאפשר

 בכורסה־וכי — המשני ההון כשוק
ולא מלאי הקילת שום סכיכותיה.

הבנרסה

ששה אתא״
תרגיל
מסובך

 שהשבוע מאחר, תרצו, אם או מכיוון,
 ולבאיה, לבורסה טוב כצפוי היה האחרון

 בהמשך לכם אציע להיות, צריך רבותי וכך
 ״צריך אומר כשאני עצות. כמה הדברים
 ולא ולידידות. לעליות מתכוון אני להיות״

 לחשוב החבר׳ה מן כמה שמעזים כפי
 צריכות החופשיות, בעיקר המניות, ששערי
 ואחר־כך לעצור׳ מבלי הזמן, כל לעלות
י מטה. במהירות לגלוש
 עצות, בכמה השבוע את לסכם מציע אני

 כן, !אזהרה ושלטי תמיהות שאלות,
שלטים.

 שהעצות, לכם מזכיר אני זו בהזדמנות
 דיכפין; לכל חינם ניתנות העצות, בעיקר
 לפי לנהוג ואפשר לפיהן לנהוג אפשר
 אחר. מקום בכל או בבנק, היועץ עצת

לדפוס״, ״יורדות שהעצות מרגע

טולקוכסקי יו״ר
בפינה? מחנה מי

ארליך לשעכר שר-אוצר
הקטנה שווייצריה חזון

 שאפי מה יתנו לא אהר, סיוע כל
 מלא כמעט ככיטהון להשיג שר

ככורסה.
כס מנקזים תעשיינים :בבירור לי ידוע

שמניו שונות בחברות מניות לרכישת פים
50/0 לפחות קונים ;בבורסה נסחרות תיהן

 וכתור הכלל נחלת למעשה הן
 עמלות ממיסים, פטורות שכאלה

ואחריות.
 הבינלאומי המק

מניותיו מווסת לא
 הביתה, אלי שטילפן האלמוני למשקיע

 פרחים, זר אלי לשלוח אפשר איך ושאל
 ולא !אי־אפשר אדוני, :התשובה הנה

תודה. צריך.
 אחד במיסדרונות אותי שתפסה לגברת
 להחזיק להמשיך כדאי אם ושאלה הבנקים,
 נייר־הערך זהו ובכן, פי־בי. של במניות

 כמאמר בו. לגעת לא טוב הכי טוב. הכי
 סופו העבר, תהילת על החי כל חז״ל,

 חייב שנכווה, מי והלאה. ממנו שהתהילה
 של מועצת־המנהלים יו״ר דברי על לסמוך

 מרק אחזקות, ופי־בי הבנק־הבינלאומי
 לשנת (החיובי) המאזן הצגת בעת מושביץ,

פי־בי. במניות להשקיע כדאי : 1981
הבי כין הקשר מה יטשאד מי

 וכין הכנק־הכינלאומי של צועים
 — היא התשוכה :מניותיו כיצועי

 לא הבנק מוסמך. זה קשר. אין
מניותיו. את יווסת ולא מווסת

 טתה, אתא, של שחברת־הבת שמצפה מי
 מהורתה טובה תהיה בהנפקה, היוצאת

 במיקרה אבל טועה. אינו — אחיותיה ו/או
 שאפילו מסובך, כל־כך הוא התרגיל זה,

מניפו לענייני בבורסה המומחים גדול
 משהו זהו או, ואמר: כפיים ספק לציות,

 ככל נדנדה. יש הזה בעסק נורמלי. לא
 אתא, של הניכסי הערך ירד תעלה, שמתה
 הכבוד כל הספקולטיבי. הפוטנציאל ויעלה

ליזמים.

המ׳זרח׳ לבנק מה
? ול״אויה״

 כמכרים נפגשנו ברחוב. לקראתי בא הוא
 :״טיפ״ לי נתן הוא סוד. המתקנו ותיקים.
 ולא אמר, גדול,״ הסיכוי קטן, ״הסיכון
 אקטרו־ לכלל לרפק, נחזור לא למה הוסיף.

 נראה הראשון נדל״ן. לכלל ואפילו ניקה
 אני הגיס. עם לדבר למה השני? בסדר;

 תטשיות. כלל לבעל־הבית, ישר ללכת יכול
 נגד. דבר שום לי אין נדל״ן, לכלל ובאשר
בערפל. לוט הבעד

 יש אז כ,,כלל״, עוסקים ככר אם
חכרת■ את קונה ״כלל״ סיפור. לי

 בפקודת המפורסם 19 מסעיף ליהנות כדי
 רב כסף כך על-ידי מקפיאים מס־הכנסה,

 אחרי וזוכים שנים, לשלוש רבות ומניות
מס. עליה חל שלא להכנסה התקופה

 במה בעיקר אלה, משקיעים של הקניות
 בסידרי הם הכבדות״ ״המניות שקרוי

 תוצאת־הלוואי דולרים; מיליוני של גודל
 מניות של גדולות כמויות הקפאת של

 של הסחירות הקטנת היא שנים לשלוש
לתר נרחב שדה וזה הנותרות, המניות
קודם. אפשריים היו שלא גילים,

 משקיעה לא שהתעשיה מפני עצוב, זה
 בתעשיה ההשקעות של הכל והסך בתעשיד,

יורד.
 הכלכלה שאילוצי שניה קכוצה

 להיכנס אותה מביאים הישראלים
 הם לבורסה, יותר רהכה בחזית

אפ שמצטמצמות ככל הקבלנים.
 קרקע מחוסר הן הבניה, שרויות

 קטן, פוטנציאלי שוק כשל והן
 ההון. לשוק כספים יותר מופנים

 דולרים במיליוני מדובר כאן וגם
השוק. על לוחצים הם כאן וגם

 בזהירות לבורסה שנכנסת שלישית קבוצה
 של סיבות בגלל באנונימיות, חלקה רבה,

 למדו הם גם הקיבוצים. הם אידיאולוגיה,
ומב טובה השקעה היא בבורסה שהשקעה

 הם עליהם, להצביע יותר קשה טיחה.
 המזוהים בבנקים כספים מלהעביר נמנעים

 מיסוי של בעיות גם ההסתדרות. עם
 רק לא צריך נפתרו. כבר הם התעוררו;

 ותקדימי החוק רוח את גם החוק, את לדעת
העבר.

 של הראשון שר־האוצר של ״חזונו״
 ;ומתגשם הולך ארליך, שמחה הליכוד,

ההב ...עצמנו. של לשווייץ הופכים אנחנו
 מבחוץ, הכספים באים שבשווייץ הוא, דל

באמ ומתרבים מבפנים, באים הם ואצלנו
הבורסה. צעות

מושביץ יו״ר
העבר בתהילת לגעת לא

נו הזו הכוונה ״אריה״. הביטוח
 מתעוררת עכשיו למישהם. דעה

 של הקרנות עושות מה :שאלה
 עוד ויש כסביבה? כנק־המיזרחי

מח דיסקונט פתאום מה : שאלה
 פיט- עם הפיצה״ של ״כפינה כה

הא? דיות,
 פרוייקט על היום״: אני בשורה ״איש
חוש אתם מי שכן. בטח שמעתם? הלביא

ה עוגת של נאה מפרוסה ייהנה בים
כמובן. אלביט — ? פרוייקט

ס־ לדיסק!! וותדס מדוע
לוות? הישועות

 יש לפעמים נחמד. עמית בבורסה לי יש
 הוא לפעמים שלי. לשאלות תשובות לו

 מי בשמו. אתכם אשאל ואני אותי, שואל
שיקום. כימיקלים? חיפה את חזק קונה

- עזבונות קרן
הנסו? הולו לאן

 ב־ ביותר המעניינים התפקידים אחד
 של תפקידו ספק ללא הוא שירות־המדינה

 המישפטים. במישרד הכללי האפוטרופוס
 של האמונות בידיו הוא היום התפקיד

 היום עד החבר בלום, עמרם עורך־הדין
 מוסדות־ציבור, וכמה כמה של בהנהלות

 מר כספים. חלוקת הוא להם שהמשותף
 קרן- על תפקידו בתוקף ממונה בלום

המר והקרן למדינה) (עזבונות העזבונות
בקר מעניין יותר שעוד מה לצדקה. כזית
 לידיעת הובא לא 1955 שמאז הוא, אלה נות

 הנעשה על דו״ח או פירוט כלי הציבור
 למי ההכנסות, היו מה למשל, בקרנות.

 מפתח. איזה לפי ולמה, הקצבות חילקו
 נעשה מה יודעים אנשים כמה רק בקיצור,

בקרן.
 שהקרן ועדת־הכספים החליטה 1980ב־

 הסקרנים של הצער למרבית תתוקצב.
 הוגש לא היום עד דבר. אירע לא לדעת,

 פיקוח המחייבת ההחלטה למרות דו״ח
 ועדת- חברי של חוזרות בקשות ודיווח.

 הואיל, והאפוטרופוס לבסוף, נענו הכספים
 לפני להופיע ארוכות, השהיות לאחר

הוועדה.
 הנהלת דיווחו: תמצית הנה
 ועדת־השרים דיוק, ליתר או הקרן,

 משר■ המורכבת לענייני־עזבונות
 שר־העכודה־והרווחה, המישפטים,

מתכנ ושר-הדתות שר־הכריאות
התכנ על הודעה כסף. כשיש סת

 ברשומות מופיעה הוועדה סות
הישי הישיבה. מועד לפני יום

 עם ומה באן. עד סגו־רות. הן בות
ש סימן מתכנסים לא אם ? הכסף

 כשיהיה. יתכנסו? מתי כסף. אין
כשיתכנסו. ? יהיה מתי

 חילקה ארוכות שנים כמשך
ל גדולים סבומים קרן־העזכונות

 לקבל אי-אפשר שונים. מוסדות
 הרי חסויות. הן הרשימות. את
 וכיאה, בסתר. כמתן עוסקים אנו
גמי מקבלי של יטמם ■מגלים אין
החסדים. לות

הניב״סיםמתחוים
נחעדת־סואץ

ה — סואץ לתעלת קם חדש מתחרה
 ברית־ את החוצה הטרנם־סיבירית, רכבת

לרוחבה. המועצות
 הקונ־ ראשי לאחרונה שערכו מסיכומים

מאי מכולות המובילים הימיים, פרנסים
 להם שקם מתברר הרחוק, למיזרח רופה

 החלו הרוסים ומסוכן. רציני שקט, מתהדה
ה הגשר בהקמת השישים בשנות כבר

ב הרחוק, והמיזרח אירופה בין יבשתי
הטרנס־סיבירית. הרכבת אמצעות

 הם שקט, מאמץ אחרי היום,
המכו מעיסקי ב־&סצ נוטלים בכר
הרחוק. למיזרח המיועדים לות

 מתופעל הטרנם־סיכירי השרות
 לסחר- הרוסי המיניסטריון על־ידי

מערבית. כיעילות חוץ
 או חיסכון — העיקרי היתרון

 ארבעה עד שלושה של זמן קיצור
 תע־ דרך ההפלגה לעומת שבועות

דת־סואץ.

 ולדבר לשבת אפשר ? ארגמן את מריץ מי
מהמקום.

 תיבות, ראשי שניחם ודסק״ש. מתק״ש
 דיסקונט־ השני קשה! מתכת הראשון

 לדיסקונט־ שאלות כמה יש לנו השקעות.
 דן (מיל.) אלוף של שבראשותו השקעות

 מלפני תשובות לנו החייב טולקובסקי,
 מדוע שואלים, רבים ועוד אני חודש.

 עוזבים הם למה לרדת? לדסק״ש נותנים
 לקנות היא הכוונה האם לאנחות? אותם

 זו האם הנמוכים? בשערים הזכויות את
הקבוצה? של החדשה ההשקעות מדיניות

 לי ואמר בבורסה אלי ניגש מישהו
 ניגש, מי לא מי? חוזה. עלי שהוציאו

הוציא. מי


